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ABSTRAK 
 
 

Putri, Novia Pratama. 2011. Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan 
Melalui Konseling Perorangan Dengan Pendekatan Realita (Studi Kasus Pada Tiga 
Kelayan Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang). Skripsi, Jurusan Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci : Kepercayaan Diri Rendah, Kelayan Panti Asuhan, Konseling 

Perorangan dengan Pendekatan Realita.  
Penelitian ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi di lapangan yang 

mengindikasikan adanya sikap dan perilaku yang mengarah pada gejala-gejala 
kepercayaan diri rendah pada beberapa kelayan di Panti Asuhan Al-Huda Semarang. 
Kelayan yang memiliki rasa percaya diri rendah merupakan kelayan yang kurang 
memiliki penilaian yang objektif terhadap diri dan lingkungannya. Upaya 
penanganannya menggunakan konseling perorangan dengan pendekatan realita. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya dan keberhasilan dalam 
mengatasi kepercayaan diri rendah pada kelayan panti asuhan Al-Huda Semarang 
melalui konseling perorangan dengan pendekatan realita. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang digunakan untuk  
mempelajari keadaan dan perkembangan seorang individu secara lengkap dengan 
tujuan memahami individualitas dan membantunya dalam perkembangan 
selanjutnya. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang kelayan yang memiliki rasa 
percaya diri rendah dengan faktor yang berbeda dari setiap klien. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, dan observasi. 
Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga klien cenderung menunjukkan 
sikap dan perilaku yang kurang percaya diri dalam lingkungan panti dan masyarakat. 
Perilaku tersebut antara lain (a) kesulitan bergaul, (b) sulit berinteraksi di lingkungan 
masyarakat, (c) memiliki perasaan tidak mampu dan menganggap orang lain lebih 
baik dari dirinya, (d) terlalu fokus pada kekurangan yang dimilikinya, (e) memiliki 
sensitifitas batin yang berlebihan. Kelayan yang memiliki masalah kepercayaan diri 
rendah dapat diatasi melalui layanan konseling perorangan dengan pendekatan realita. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan dan perkembangan pada setiap 
klien setelah diberikan konseling. MD lebih percaya diri untuk berkomunikasi dan 
berinteraksi dengan lawan jenis dan orang lain dengan membiasakan diri berpikir 
objektif terhadap diri dan lingkungannya. TT lebih pandai menempatkan diri dan 
membaca situasi sehingga tidak cemas dan khawatir terhadap situasi baru dan lebih 
berani mengawali komunikasi dengan orang lain bahkan lawan jenis. UA dapat 
membuka diri dan berinteraksi dengan orang lain di luar panti tanpa merasa ada 
perbedaan status sosial lagi. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa kepercayaan 
diri rendah kelayan dapat diatasi melalui Konseling Perorangan dengan Pendekatan 
Realita. Hendaknya pembina dan pihak panti diharapkan mengamati perkembangan 
klien setelah proses konseling dan bekerjasama dengan pihak yang berwenang dalam 
pelaksanaan proses konseling jika diperlukan . 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Percaya diri adalah modal dasar seorang manusia dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan sendiri. Seseorang mempunyai kebutuhan untuk kebebasan 

berfikir dan berperasaan sehingga seseorang yang mempunyai kebebasan berfikir 

dan berperasaan akan tumbuh menjadi manusia dengan rasa percaya diri. Manusia 

diciptakan bukan untuk mengisolasi dan saling mengekang diri, melainkan untuk 

berhubungan. Lingkungan merupakan media untuk seseorang berinteraksi dengan 

orang lain yang juga membentuk kepribadian individu agar hidupnya dapat lebih 

bertanggung jawab. Lingkungan yang mendukung/menerima keberadaan individu 

akan dapat membantu individu untuk mengembangkan kepercayaan diri. Faktor 

lingkungan yang mempengaruhi kepercayaan diri dalam hal ini adalah keluarga, 

sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Selain itu, faktor yang berasal dari 

lingkungan masyarakat, tidak adanya pengakuan sebagai individu yang mandiri 

sehingga anak mengalami kemunduran-kemunduran di dalam bersosialisasi di 

masyarakat. Jika hal demikian tidak segera diatasi, maka dalam berinteraksi 

dengan lingkungan akan mengalami kendala. 

Menurut Supriyo (2008: 44-45) Kepercayaan diri adalah perasaan yang 

mendalam pada batin seseorang bahwa ia mampu berbuat sesuatu yang 

bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya dan agamanya 
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yang memotivasi untuk optimis, kreatif dan dinamis yang positif. Hakim (2005: 6) 

rasa percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan 

yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa 

mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Santrock (2003: 336) kepercayaan 

diri merupakan dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. Dari beberapa 

definisi tentang kepercayaan diri di atas, maka dapat disimpulkan kepercayaan diri 

adalah suatu keyakinan dalam diri seseorang berkaitan dengan seluruh 

kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menghadapi segala tantangan hidup 

demi mencapai suatu keberhasilan. Dengan kepercayaan diri yang memadai maka 

seseorang akan mudah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru, 

mempunyai pegangan yang kuat dan mampu mengembangkan potensinya.  

Pendapat yang dikemukakan oleh Mastuti (2007: 14) ada beberapa ciri 

atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional, 

diantaranya adalah (1) percaya akan kompetensi atau kemampuan diri, hingga 

tidak membuthkan pujian, pengakuan, penerimaan, atau pun rasa hormat orang 

lain, (2) tidak terdorong untuk menunjukkam sikap konformis demi diterima oleh 

orang lain atau kelompok, (3) berani menerima dan menghadapi penolakan orang 

lain dan berani menjadi diri sendiri, (4) punya pengendalian diri yang baik (tidak 

moody dan emosinya stabil), (5) memiliki internal locus of control (memandang 

keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah 

menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung atau mengharapkan 

bantuan orang lain), (6) mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri 

sendiri, orang lain dan situasi diluar dirinya, (7) memiliki harapan yang realistik 
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terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu 

melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. 

Panti merupakan salah satu tempat dan atau lembaga pelayanan 

rehabilitasi sosial yang memberikan pelayanan sosial bagi anak nakal, korban 

narkoba, pengangguran,anak jalanan, anak-anak yatim piatu (ataupun anak yang 

dititipkan orangtuanya karena tidak mampu) agar mampu berperan aktif dalam 

kehidupan bermasyarakat yang meliputi keadaan fisik, mental sosial, mengubah 

sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan 

lanjut. Latar belakang yang beraneka ragam dari setiap individu mempunyai 

keunikan tersendiri didalam kehidupan di panti, masalah emosi, 

kecemasan,penyesuaian diri, percaya diri menjadi masalah-masalah yang dialami 

kelayan di panti. 

Kepercayaan diri terbentuk dalam interaksi dengan lingkungannya. Bagi 

anak yang tinggal di panti asuhan tidaklah mudah dalam berinteraksi dengan 

lingkungan jika dibandingkan dengan anak yang tinggal dengan keluarganya. 

Anak yang tinggal di panti asuhan mempunyai rasa rendah diri atau minder 

terhadap keadaan dirinya, tidak seperti teman-teman dalam kondisi keluarga 

normal. Hal ini berpengaruh terhadap pergaulan dengan lingkungan. Sementara 

itu masyarakat atau teman-teman dalam lingkungan sosial sering memberikan 

label negatif pada anak-anak panti asuhan tanpa melihat lebih jauh keadaan 

mereka. 

Menurut Hakim (2005: 10) menjelaskan bahwa rasa tidak percaya diri 

adalah suatu keyakinan negatif seseorang terhadap kekurangan yang ada di 



4 

 

berbagai aspek  kepribadiannya sehingga ia merasa tidak mampu untuk mencapai 

berbagai tujuan didalam hidupnya. Sedangkan Supriyo (2008: 45) menyatakan 

bahwa orang yang merasa minder cenderung memposisikan diri sebagai korban, 

merasa tidak puas terhadap dirinya, mengasihani diri sendiri dan mudah 

menyerah. Orang yang mempunyai rasa minder akan merasa lemah, kekurangan, 

memiliki rasa bersalah yang berlebihan, takut kepada orang lain, menarik diri dari 

lingkungan/pergaulan, cemas menghadapi sesuatu yang baru, tidak berani 

menghadapi kenyataan, sukar mengambil keputusan, dan takut akan kegagalan. 

Menurut Hakim (2005: 12-24) sumber penyebab timbulnya rasa tidak 

percaya diri adalah (1) cacat atau kelainan fisik, (2) buruk rupa, (3) ekonomi 

lemah, (4) status sosial, (5) status perkawinan, (6) sering gagal, (7) kurang cerdas, 

(8) pendidikan rendah, (9) perbedaan lingkungan, (10) tidak supel, (11) tidak siap 

menghadapi situasi tertentu, (12) sulit menyesuaikan diri, (13) mudah cemas dan 

penakut, (16) tidak terbiasa, (17) mudah gugup, (18) bicara gagap, (19) 

pendidikan keluarga kurang baik, (20) sering menghindar, (21) mudah menyerah, 

(22) tidak bisa menarik simpati orang (23) kalah wibawa dengan orang lain.  

Kepercayaan diri yang rendah dapat berakibat kurang baik bagi perkembangan 

anak, misalnya (1) memiliki citra diri yang rendah, (2) depresi, (3) kurangnya 

keberhasilan, (4) terperangkap pada prinsip ”saya anak malang”, (5) menganggap 

dirinya sampah masyarakat. 

Surya (2007: 2) menyatakan bahwa sebenarnya gejala-gejala tidak percaya 

diri mula-mula muncul karena adanya ketakutan, keresahan, khawatir, rasa tidak 

yakin yang diiringi dengan dada berdebar-debar kencang dan tubuh gemetar ini 
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bersifat psikis atau lebih didorong oleh masalah kejiwaan anak dalam merespon 

rangsangan dari luar dirinya. Akibat anak menjadi tertekan dan mengalamii 

kesulitan dalam memusatkan kosentrasi pikiran, melemahkan motivasi dan daya 

juang anak, pada akhirnya anak tidak mampu mengaktualisasikan kemampuannya 

dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Panti Asuhan Al-Huda 

Semarang dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa gejala yang bisa 

dikategorikan kelayan yang memiliki masalah kepercayaan diri rendah, 

diantaranya: (1) tidak berani tampil di masyarakat, (2) kelayan selalu merasa 

bahwa dirinya individu yang bermasalah, (3) mereka sering merasa bahwa 

seseorang yang tinggal di panti dipandang sebelah mata oleh masyarakat. 

sedangkan kelayan yang dijadikan sampel penelitian yaitu MD, TT, dan UA. 

Hasil wawancara dengan klien secara langsung menunjukkan gejala-gejala seperti, 

(1) kesulitan bergaul dengan teman baru, (2) memiliki perasaan tidak mampu dan 

menganggap orang lain lebih baik dari dirinya dan sering menghindari situasi 

komunikasi, (3) kesulitan bergaul dengan teman lawan jenis, (4) sulit berinteraksi 

di lingkungan masyarakat, (5) terlalu fokus pada kekurangan yang dimilikinya dan 

memiliki sensitifitas batin yang berlebihan.  

Perilaku kepercayaan diri rendah yang muncul pada kelayan panti asuhan 

seperti kesulitan bergaul dengan teman baru, memiliki perasaan tidak mampu dan 

menganggap orang lain lebih baik dari dirinya, kesulitan bergaul dengan teman 

lawan jenis dan menyesuaikan diri di masyarakat merupakan salah satu akibat dari 

perbedaan lingkungan yaitu lingkungan mereka yang berada di panti asuhan. 



6 

 

Mereka cenderung lebih pendiam di masyarakat, terlalu berhati-hati untuk 

berperilaku di luar lingkungan panti, cenderung menghindari situasi komunikasi di 

masyarakat, dan cenderung malu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Gejala kepercayaan diri yang rendah perlu diatasi karena jika tidak segera diatasi 

akan menghambat aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang 

untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. kepercayaan diri 

merupakan aspek yang sangat penting bagi seseorang untuk dapat mengembangkan 

potensinya. Jika seseorang memiliki bekal kepercayaan diri yang baik, maka 

individu tersebut akan dapat mengembangkan potensinya dengan mantap. Namun 

jika seseorang memiliki kepercayaan diri yang rendah, maka individu tersebut 

cenderung menutup diri, mudah frustasi ketika menghadapi kesulitan, canggung 

dalam menghadapi orang, dan sulit menerima realita keadaan dirinya.  

Dalam upaya membantu kelayan untuk mengatasi kepercayaan diri rendah 

antara lain dengan konseling perorangan. Menurut Priyatno dan Erman Amti 

(1999: 288-289 ), konseling  perorangan dianggap sebagai upaya layanan yang 

paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Tanggung 

jawab konselor dalam proses konseling adalah mendorong untuk mengembangkan 

potensi klien, agar dia mampu bekerja efektif, produktif,dan menjadi manusia 

mandiri. Pendekatan realita bertumpu pada ide pokok bahwa individu 

bertanggungjawab atas tingkahlaku mereka sendiri. Tujuan umum sistem 

terapinya adalah untuk memberikan kondisi-kondisi yang akan membantu klien 

mengembangkan kekuatan psikologis guna mengevaluasi tindakan mereka yang 

sekarang dan, jika hal ini tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. 
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Konseling realita menganggap bahwa realisasi untuk tumbuh dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dengan menggunakan prinsip 3R yaitu right (orang harus 

mempelajari apa yang benar), responsibility (bertingkah laku secara bertanggung 

jawab), dan reality (memahami serta menghadapi kenyataan). Menurut Latipun 

(2005: 129) secara umum tujuan konseling reality therapy sama dengan tujuan 

hidup, yaitu individu mencapai kehidupan dengan success identity. Untuk itu dia 

harus bertanggung jawab, yaitu memiliki kemampuan mencapai kepuasan 

terhadap kebutuhan personalnya. 

Dengan menggunakan pendekatan konseling Realita yang mengarah pada 

pembentukan dan perubahan perilaku ke arah yang nyata yang diwujudkan dalam 

berbagai perencanaan perubahan perilaku yang bersifat realistis, akan dapat 

membantu individu dalam mengatasi persoalan yang muncul pada dirinya 

termasuk dalam hal ini yaitu permasalahan yang berhubungan dengan aspek 

kepercayaan diri kelayan yang rendah. Melalui kegiatan konseling ini 

dimungkinkan akan dapat membantu masalah kelayan yang berkaitan dengan 

kepercayaan dirinya yang kurang. Karena di dalam konseling Realita bentuk 

perilaku yang muncul sebagai pelampiasan dari masalah dan terdapat unsur-unsur 

penunjang yang bersifat realistis dan mudah dipahami secara nyata dalam 

mengatasi berbagai persoalan yang sebelumnya telah muncul dalam dirinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengadakan 

penelitian yang berjudul “Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan 

Melalui Konseling Perorangan Dengan Pendekatan Realita (Studi Kasus Pada 

Tiga Kelayan Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang)”. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Berawal dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: ”Apakah masalah kepercayaan diri rendah dapat 

diatasi melalui layanan konseling perorangan dengan pendekatan realita pada 

kelayan di Panti Asuhan Al-Huda Semarang? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk mengetahui upaya dan keberhasilan dalam mengatasi kepercayaan 

diri rendah pada kelayan Panti Asuhan Al-Huda Semarang melalui konseling 

perorangan dengan pendekatan realita. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pikiran dan pengetahuan yang 

mendalam tentang pelaksanaan layanan konseling perorangan dengan teknik 

pendekatan realita dalam mengatasi kepercayaan diri rendah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan layanan konseling perorangan dan masalah 

kepercayaan diri rendah kelayan di panti asuhan. 

(1) Bagi kelayan di Panti Asuhan Al-Huda Semarang 
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Hasil penelitan ini diharapkan mampu mengatasi masalah 

kepercayaan diri yang rendah hingga kelayan dapat berkembang dengan 

maksimal di masyarakat. 

(2) Bagi Panti Asuhan Al-Huda Semarang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan agar 

dapat bekerjasama dengan UNNES Jurusan Bimbingan dan Konseling 

atau berbagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan layanan 

konseling untuk mengembangkan pola pelaksanaan layanan konseling 

perorangan dalam membantu mengatasi kepercayaan diri rendah pada 

kelayan di lingkungan panti asuhan. 

(3) Bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam 

melakukan Bimbingan dan Konseling di luar sekolah bagi mahasiswa 

dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya selama menempuh studinya. 

 

1.5  Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam menelaah skripsi ini, maka dalam 

penyusunannya dibuat sistematika sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal berisi tentang halaman judul, abstrak, lembar pengesahan 

kelulusan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 
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1.5.2 Bagian Isi 

Terdiri dari lima bab yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi kajian mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian. Tinjauan pustaka ini meliputi: (1) Penelitian terdahulu, (2) 

Kepercayaan diri yang meliputi: pengertian kepercayaan diri, ciri-ciri kepercayaan 

diri, faktor kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri, proses terbentuknya 

kepercayaan diri, jenis-jenis kepercayaan diri, jenis-jenis kepercayaan diri. (2) 

Konseling perorangan pendekatan realita meliputi: konsep dasar, pandangan 

tentang sifat manusia, perkembangan pribadi yang menyimpang, tujuan konseling 

realita, peranan konselor, dan mekanisme pengubahan. (3) Mengatasi kepercayaan 

diri rendah kelayan melalui konseling perorangan dengan pendekatan realita. (4) 

Hipotesis. 

Bab 3 Metode Penelitian berisi uraian metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, subjek 

penelitian, rancangan penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data dan 

analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab 5 Penutup berisi tentang penyajian simpulan hasil penelitian dan 

penyajian saran sebagai implikasi dari hasil penelitian. 
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1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung dalam penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Dalam sub bab ini dibahas mengenai kepercayaan diri, konseling 

perorangan, pendekatan Realita, serta mengatasi kepercayaan diri rendah kelayan 

panti asuhan melalui konseling perorangan dengan pendekatan realita. (1) 

kepercayaan diri meliputi pengertian kepercayaaan diri, ciri-ciri kepercayaan diri, 

faktor kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri, proses terbentuknya 

kepercayaan diri, jenis-jenis kepercayaan diri, (2) Konseling perorangan 

pendekatan realita, meliputi konsep dasar, pandangan tentang manusia, 

perkembangan pribadi yang menyimpang, tujuan konseling realita, peranan 

konselor, dan mekanisme pengubahan, (3) Mengatasi kepercayaan diri kelayan 

panti asuhan melalui konseling perorangan dengan pendekatan realita. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berfokus pada mengatasi kepercayaan diri rendah kelayan 

panti asuhan melalui konseling Realita. Ada beberapa penelitian terdahulu yang 

mendukung penelitian ini, adalah: 

Berdasarkan penelitian Handayani dan Tina (1996) tentang “Konsep Diri, 

Harga Diri, dan Kepercayaan Diri Remaja” membuktikan secara empiris 

hubungan antara konsep diri, harga diri dan kepercayaan diri. Diperoleh 

kesimpulan bahwa konsep diri, harga diri dan kepercayaan diri adalah variabel-
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variabel yang saling berkaitan. Keterkaitan variabel-variabel ini mungkin saja 

merupakan akibat aspek-aspek yang diungkap saling tumpang tindih. Namun, 

sejauh yang dapat diungkap, tampak bahwa variabel konsep diri merupakan 

prediktor yang lebih kuat daripada harga diri terhadap kepercayaan diri. 

Arfitriani, Yuni Nike. 2010. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada 

Siswa Broken Home Melalui Konseling Individual dengan Pendekatan Realita 

(Studi Kasus pada Siswa SMP Mardisiswa 1 Semarang Tahun Pelajaran 

2009/2010). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

secara kritis tentang usaha peneliti dalam mengetahui keefektivan Konseling 

Individual dengan Pendekatan Realita dalam meningkatkan kepercayaan diri pada 

siswa broken home. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa 

kepercayaan diri siswa broken home mengalami peningkatan melalui Konseling 

Individual dengan Pendekatan Realita. Karena melalui layanan ini siswa akan 

dibantu dengan pola pemecahan masalah yang realistis dengan aplikasi-aplikasi 

kegiatan yang dapat dengan mudah dilaksanakan oleh para siswa tersebut. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya perubahan dan perkembangan pada setiap klien 

setelah diberikan konseling. 

Penelitian Hariyanto dan Danny Bakti (2009) tentang “Hubungan antara 

Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Kepercayaan Diri”, menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat status sosial ekonomi, maka semakin tinggi pula 

tingkat kepercayaan diri dan semakin rendah tingkat status sosial ekonomi, maka 

semakin rendah pula tingkat kepercayaan diri. Lingkungan sosial tempat remaja 

berinteraksi terdiri dari berbagai tingkat status sosial ekonomi. Tingkat status 
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sosial ekonomi yang dimiliki remaja tidak lepas dari tingkat status sosial ekonomi 

orangtua sebab status sosial ekonomi orangtua selalu mengiringi perkembangan 

kepribadian anak. Lingkungan yang mendukung/menerima keberadaan individu 

akan dapat membantu individu untuk mengembangkan kepercayaan diri. 

Setyaningtiyas, Rizki. 2010. Peningkatan Kepercayaan Diri Penyandang 

Cacat Fisik Dengan Pendekatan Konseling Realita di Sekolah Luar Biasa Bagian 

Cacat Fisik YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Semarang Tahun 2009/2010 

(Studi Kasus Pada 3 Siswa Kelas XI SMALB.D1 YPAC Semarang Tahun 

2009/2010). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

secara kritis tentang usaha peneliti dalam upaya menangani rasa percaya diri 

rendah pada penyandang cacat fisik dengan pendekatan konseling realita. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa yang mengalami kepercayaan diri 

rendah di SMALB.D1 YPAC Semarang dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

konseling realita 

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa keyakinan negatif 

terhadap kekurangan yang ada di berbagai aspek kepribadian dan lingkungan 

sosial individu akan membuat dia merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai 

tujuan dalam hidupnya. Rasa tidak percaya diri ini membuat keyakinan individu 

menjadi negatif terhadap kekurangan berbagai aspek kepribadiannya sehingga ia 

merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan di dalam kehidupan.  

Konseling perorangan dengan pendekatan realita mempunyai pengaruh 

positif untuk mengatasi kepercayaan diri individu, karena tujuan konseling realita 

adalah membantu klien belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih 
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baik sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini diharapkan melalui konseling realita dapat mengatasi 

kepercayaan diri rendah kelayan panti asuhan Al-Huda Semarang. 

 

2.2 Kepercayaan Diri  

Berkaitan dengan kepercayaan diri, akan diuraikan beberapa hal yang 

meliputi:  (1) pengertian kepercayaan diri, (2) ciri-ciri kepercayaan diri, (3) jenis-

jenis kepercayaan diri, (4) faktor-faktor kepercayaan diri, (5) membangun 

kepercayaan diri melalui sikap positif, (6) aspek-aspek kepercayaan diri. 

 

2.2.1 Pengertian Kepercayaan Diri    

Kepercayaan diri merupakan suatu hal yang penting dan sangat berharga. 

Keberhasilan seseorang dalam mencapai setiap tujuan hidupnya sangat 

dipengaruhi oleh rasa percaya diri yang dimiliki. Hal ini karena dengan memiliki 

kepercayaan diri yang kuat seseorang akan merasa mampu dan siap melakukan 

apapun yang menjadi tujuan hidupnya dan berharap akan mendapatkan 

keberhasilan. Untuk lebih memahami konsep kepercayaan diri, berikut ini akan 

dikemukakan teori yang berkaitan dengan pengertian kepercayaan diri. 

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian kepercayaan diri. Hakim 

(2005: 6) berpendapat bahwa, rasa percaya diri merupakan keyakinan seseorang 

terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam 

hidupnya. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia 
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bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu (Angelis, 

2003: 10). Selanjutnya diungkapkan pula oleh Lindenfield (dalam Kamil, 1998: 

3), mengatakan bahwa orang yang dikatakan memiliki kepercayaan diri ialah 

orang yang merasa puas dengan dirinya. Adapun gambaran merasa puas terhadap 

dirinya adalah orang yang merasa mengetahui dan mengakui terhadap 

keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya, serta mampu menunjukkan 

keberhasilan yang dicapai dalam kehidupan bersosial. 

Sedangkan menurut The American Heritage Dictionary (dalam Widarso 

2005: 1) rasa percaya diri atau self confidence mendefinisikan “consciousness of 

one’s own powers and abilities” (kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri 

sendiri). Kepercayaan diri itu lahir dari kesadaran bahwa jika memutuskan untuk 

melakukan sesuatu, sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu 

akan datang dari kesadaran seorang individu bahwa individu tersebut memiliki 

tekad untuk melakukan apapun, sampai tujuan yang diinginkan tercapai. 

Kepercayaan diri adalah suatu perasaan yang sangat pribadi, sehingga untuk 

membangunnya perlu diketahui apa yang memicunya di dalam diri seseorang.  

Kepercayaan diri sering dihubungkan dengan perasaan bahagia, 

bersemangat, bergembira dan pada umumnya memegang kendali atas kehidupan. 

Menurut Davies (2004: 1), kepercayaan diri memberikan suatu keberanian untuk 

menghadapi tantangan karena memberikan suatu kesadaran bahwa belajar dari 

pengalaman jauh lebih penting daripada keberhasilan atau kegagalan. 

Dari beberapa definisi tentang kepercayaan diri di atas, maka dapat 

disimpulkan kepercayaan diri adalah suatu keyakinan dalam diri seseorang 
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berkaitan dengan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk 

menghadapi segala tantangan hidup demi mencapai suatu keberhasilan. Dengan 

memiliki rasa percaya diri, seseorang akan merasa mampu untuk mencapai 

berbagai tujuan di dalam kehidupannya. 

2.2.2 Ciri - ciri Kepercayaan Diri  

Ada beberapa ciri – ciri tertentu dari seseorang yang menpunyai rasa 

percaya diri. Menurut Hakim (2005: 5), ciri-ciri tertentu dari orang-orang yang 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi adalah: (1) selalu bersikap tenang di dalam 

mengerjakan sesuatu, (2) mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, (3) 

mampu menetralisasi ketegangan yang muncul didalam berbagai situasi, (4) 

mampu menyesuaiakan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi, (5) memiliki 

kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya, (6) memiliki 

kecerdasan yang cukup, (7) memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup, (8) 

memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, (9) 

memiliki kemampuan bersosialisasi, (10) memiliki latar belakang pendidikan 

keluarga yang baik, (11) memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya 

menjadi kuat dan tahan didalam menghadapi berbagai cobaan hidup, (12) selalu 

bereaksi positif didalam  menghadapi berbagai masalah. 

Sedangkan menurut Mastuti (2008: 13-14) ada beberapa ciri atau 

karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proposional, 

diantaranya adalah: (1) percaya akan kompetensi atau kemampuan diri, hingga 

tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, atau pun rasa hormat orang 

lain, (2) tidak terdorong untuk menunjukkam sikap konformis demi diterima oleh  
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orang lain atau kelompok, (3) berani menerima dan menghadapi penolakan orang 

lain – berani menjadi diri sendiri, (4) mempunyai pengendalian diri yang baik 

(tidak moody dan emosinya stabil), (5) Memiliki internal locus of control 

(memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha diri sendiri dan 

tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung atau 

mengharapkan bantuan orang lain), (6) mempunyai cara pandang yang positif 

terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi diluar dirinya, (7) memiliki harapan 

yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia 

tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. 

Berdasarkan beberapa ciri kepercayaan diri diatas dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri kepercayaan diri adalah keyakinan atas kemampuan diri, 

keyakinan atas kemampuan pribadi dalam menanggulangi segala kendala, 

mempunyai pengendalian diri, mempunyai pandangan yang positif dan 

mempunyai harapan yang realistis. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri 

dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan tahapan 

perkembangan dengan baik, merasa berharga, mempunyai keberanian, dan 

kemampuan untuk meningkatkan prestasinya, mempertimbangkan berbagai 

pilihan, serta membuat keputusan sendiri merupakan perilaku yang mencerminkan 

percaya diri. 

Selain ciri-ciri percaya diri ada juga ciri-ciri kurang percaya diri. Menurut 

Mastuti (2008: 14-15) ada beberapa ciri atau karakteristik individu yang kurang 

percaya diri seperti : (1) berusaha menunjukkan sikap konformis, semata - mata 

demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok, (2) menyimpan rasa 
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takut atau kekhawatiran terhadap penolakan, (3) sulit menerima realita diri 

(terlebih menerima kekurangan diri) dan memendang rendah kemampuan diri 

sendiri - namun di lain pihak memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri 

sendiri, (4) pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif, (5) takut 

gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani memasang target 

untuk berhasil, (6) cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus (karena 

undervalue diri sendiri), (7) selalu menempatkan atau memposisikan diri sebagai 

yang terakhir karena menilai dirinya tidak mampu, (8) mempunyai external locus 

of control (mudah menyerah nasib, sangat tergantung pada keadaan dan 

pengakuan atau penerimaan serta bantuan orang lain). 

Sedangkan ciri-ciri orang yang tidak percaya diri menurut Hakim (2005: 8-

9) adalah sebagai berikut: 

a. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan tertentu. 

b. Memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi mental, fisik, sosial, atau 

ekonomi. 

c. Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di dalam suatu situasi.  

d. Gugup dan terkadang bicara gagap. 

e. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga kurang baik. 

f. Memiliki perkembangan yang kurang baik sejak masa kecil. 

g. Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu bagaimana 

cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. 

h.  Sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih dari dirinya. 

i. Mudah putus asa. 
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j. Cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah. 

k. Pernah mengalami trauma. 

l. Sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah, misalnya dengan 

menghindari tanggung jawab atau mengisolasi diri, yang menyebabkan rasa 

tidak percaya dirinya semakin buruk.  

Dari beberapa ciri seseorang yang tidak percaya diri dapat ditarik 

kesimpulan bahwa di dalam dirinya mempunyai rasa cemas, putus asa, gugup, 

takut gagal, pesimis, sulit menerima realita diri dan hal itu seharusnya tidak ada 

dalam diri seorang kelayan. Kelayan yang memiliki rasa percaya diri rendah dapat 

karena hal mengganggu proses aktualisasi dirinya dan menganggu proses 

mencapai kebutuhannya sesuai dengan perkembangannya. 

Menurut Supriyo (2008: 45) tanda-tanda seseorang yang kurang percaya 

pada diri sendiri antara lain adalah sebaga berikut: 

(1) Perasaan takut atau gemetar disaat berbicara dihadapan orang banyak. 

(2) Sikap pasrah pada kegagalan, memandang masa depan suram. 

(3) Perasaan kurang dicintai atau kurang dihargai oleh lingkungan disekitarnya. 

(4) Selalu menghindar dari tugas atau tanggung jawab atau pengorbanan. 

(5) Kurang senang dengan keberhasilan orang lain, terutama rekan  sebaya atau 

seangkatan.  

(6) Sensitifitas batin yang berlebihan, mudah tersinggung, cepat marah, 

pendendam. 

(7) Suka menyendiri dan cenderung bersikap egosentris. 
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(8) Terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain sehingga 

perilakunya terlihat kaku. 

(9) Pergerakannya agak terbatas, seolah-olah sadar jika dirinya memang 

mempunyai banyak kekurangan. 

(10) Sering menolak  apabila diajak ke tempat-tempat yang ramai. 

Adapun tanda-tanda orang yang kurang percaya diri adalah merasa takut, 

gemetar disaat berbicara dihadapan orang banyak, merasa kurang dihargai, suka 

menyendiri dan cenderung bersikap egosentris. Perilaku tersebut seharusnya tidak 

ada dalam diri seseorang. Orang yang memiliki tanda-tanda kurang percaya diri 

akan merasa tidak mampu dan menganggap orang lain lebih baik darinya sehingga 

dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tidak dapat optimal. 

2.2.3 Faktor Kepercayaan Diri  

Berkaitan dengan faktor kepercayaan diri, akan diuraikan beberapa hal 

meliputi: (1) faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, (2) penyebab timbulnya 

rasa ketidakpercayaan diri, (3) faktor penyebab hilangnya kepercayaan diri, (4) 

membangun kepercayaan diri melalui sikap positif. 

2.2.3.1   Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri menurut Hakim (2005: 

26) adalah sebagai berikut: 

a. Keadaan keluarga 
Keadaan keluarga disini  diartikan bahwa kelengkapan 
anggota keluarga masih utuh atau tidak maupun asal usul 
keluarga dapat mempengaruhi kepercayaan diri 
seseorang. 

b. Kondisi ekonomi keluarga 
Perkembangan kepercayaan diri seseorang dapat 
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Seseorang 
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yang berasal dari keluarga yang mampu akan lebih 
percaya diri jika dibandingkan dengan keluarga yang 
kurang mampu. 

c. Kondisi tempat tinggal 
Kondisi tempat tinggal juga dapat mempengaruhi 
kepercayaan diri seseorang. Status rumah yang di 
tempati baik itu rumah sendiri maupun rumah kontrakan 
sangat mempengaruhi seseorang. 

d. Kondisi lingkungan di sekitar rumah 
Kondisi lingkungan di sekitar rumah perlu juga 
diperhatikan pengaruhnya bagi perkembangan dan 
kepercayaan diri seseorang.  

e. Latar belakang ayah dan ibu 
Latar belakang perkawinan orang tua juga akan 
berpengaruh terhadap perkembangan mental dan fisik 
seseorang. 

f. Pola pendidikan keluarga 
Yang dimaksud dengan pola pendidikan keluarga adalah 
cara kedua orang tua dalam mendidik anak. Ada yang 
over protected, otoriter, memanjakan dan demokratis. 

 
Sedangkan menurut Kamil (1997: 5), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi rasa percaya diri baik faktor dari dalam diri individu (intern) 

maupun dari luar individu (ekstern). 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

kepercayaan diri kelayan yang muncul dalam diri seseorang. Berkenaan 

dengan hak tersebut dapat di identifikasikan berbagai faktor intern yang dapat 

menumbuhkembangkan kepercayaan diri pada kelayan diantaranya: 

1) Orang yang merasa puas terhadap dirinya baik secara jasmaniah maupun 

batiniah 

2) Adanya pemberian kepercayaan penuh terhadap kelayan. 
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b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

yang berasal dari luar individu, diantaranya faktor sosial. Faktor sosial bisa 

mengembangkan kepercayaan diri pada anak, faktor yang dapat menumbuh 

kembangkan kepercayaan diri pada anak adalah hubungan dengan anggota 

keluarganya yaitu iabu, bapak, saudara dan teman-temannya. Faktor umum 

yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang antara lain kondisi 

fisik, latar belakang keluarga, lingkungan, dan pergaulan, tingkat pendidikan 

dan prestasi, materi, kedudukan, pengalaman dan wawasan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri adalah faktor intern (faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan diri yang muncul dari diri orang sendiri) dan faktor ekstern (faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri yang berasal dari luar individu, diantaranya faktor 

sosial). Faktor intern meliputi konsep diri, harga diri dan keadaan fisik. Faktor 

eksternal meliputi pendidikan, pekerjaan, lingkungan dan pengalaman hidup. 

2.2.3.2 Penyebab Timbulnya Rasa Ketidakpercayaan Diri 

Menurut Hakim (2005: 12-24) bahwa sumber penyebab timbulnya rasa 

tidak percaya diri, adalah: 

1) Cacat atau kelainan fisik 

Cacat atau kelainan fisik tertentu, seperti cacat anggota tubuh atau 

rusaknya salah satu indera merupakan kekurangan yang jelas terlihat oleh 

orang lain. Dengan sendirinya, seseorang amat merasakan kekurangan yang 

ada pada dirinya jika dibandingkan dengan orang lain. Jika seseorang tidak bisa 
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bereaksi secara positif, timbullah rasa rendah diri (minder) yang akan 

berkembang menjadi rasa tidak percaya diri. 

2) Buruk rupa 

Wajah yang kurang rupawan juga merupakan salah satu kendala untuk 

bisa mempunyai rasa percaya diri kuat. Masaalah ini akan lebih dirasakan oleh 

kaum wanita, khususnya di dalam mencari jodoh. Buruk rupa juga bisa 

menimbulkan perasaan rendah diri dan hilangnya rasa percaya diri pada 

seseorang khususnya bagi mereka yang belum bisa mengembangkan kelebihan 

– kelebihan di bidang lain. 

3) Ekonomi lemah 

Gejala tidak percaya diri ini biasanya dialami oleh seseorang yang 

berasal dari keluarga ekonomi lemah, tetapi karena kepentingan tertentu harus 

berada di lingkungan yang sama dengan orang dari kalangan ekonomi 

menengah ke atas. Rasa tidak percaya diri di dalam lingkungan ini biasanya 

menyangkut pergaulan.  

4) Status Sosial 

Rasa percaya diri dikarenakan status sosial biasanya terjadi di dalam 

lingkungan masyarakat tertentu yang baik secara nyata ataupun tidak, terbagi 

dalam tingkatan – tingkatan tertentu , seperti jabatan, pangkat, golongan atau 

keningratan. 

5) Status perkawinan  

Status perkawinan bisa saja mengakibatkan seseorang menjadi tidak 

percaya diri. Rasa tidak percaya diri bisa juga menghinggapi mereka yang 

berstatus perjaka tua atau perawan tua.   
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6) Sering gagal 

Kegagalan yang terlalu sering dialami di dalam bidang apapun, seperti 

dalam ujian, mencari pekerjaan, di bidang olah raga, perkawinan, atau bisnis, 

biasanya akan menimbulkan kecemasan pada seseorang ketika mencoba untuk 

memperoleh sukses di bidang  yang sama. Rasa tidak percaya diri yang 

disebabkan karena kegagalan yang terjadi berulang kali merupakan salah satu 

bentuk rasa tidak percaya diri yang sangat berat untuk diatasi. 

7) Kalah bersaing 

Kekalahan di dalam persaingan dalam bidang apa pun, seperti olah raga 

atau bisnis, bisa mengakibatkan seseorang menjadi patah semangat dan 

mengalami rasa tidak percaya diri yang berat, terutama jika kekalahan tersebut 

dialami berulang kali. 

8) Kurang cerdas 

Kecerdasan seseorang akan tampak setiap kali ia menyesuaikan diri 

dengan lingkungan tempat ia berada, terutama pada saat ia mengadakan 

interaksi sosial dengan orang melalui komunikasi lain. 

9) Pendidikan rendah 

Tingkat pendidikan formal bisa menjadi salah satu alat utama yang bisa 

menentukan tinggi rendahnya status sosial seseorang. Boleh dikatakan, tingkat 

pendidikan SLTA hanya dipandang sebelah mata saja. Selain itu adanya gelar-

gelar yang bisa diperoleh oleh orang yang sudah menamatkan pendidikan 

tinggi tertentu, juga turut menentukan tinggi rendahnya status sosial pada pada 

diri seseorang. 
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Pandangan ini yang bisa menyebabkan seseorang yang pendidikannya 

rendah dan tidak memiliki gelar mersasa rendah diri, terutama pada saat ia 

bergabung di dalam suatu kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan 

formal lebih tinggi. 

10) Perbedaan lingkungan  

Seseorang yang berasal dari keluarga sederhana dengan kondisi-kondisi 

tertentu, seperti ekonomi lemah, adat istiadat kedaerahan, lingkungan kumuh, 

dan berbagai norma-norma yang sangat jauh berbeda dengan lingkungan 

perkotaan, bisa saja akan mengalami kesulitan untuk mengadakan penyesuaian. 

11) Tidak supel 

Sikap tidak supel atau tidak fleksibel di dalam bergaul bisa disebabkan 

oleh banyak hal. Berbagai penyebabnya, antara lain latar belakang keluarga, 

asal usul daerah, tingkat pendidikan, dan watak tertentu dari sisi pribadi 

seseorang. 

12) Tidak siap menghadapi situasi tertentu 

Rasa tidak percaya diri yang muncul karena seseorang tidak siap 

menghadapi suatu situasi merupakan gejala yang sering terjadi dan normal, 

dalam arti semua orang bisa saja mengalaminya. 

13) Sulit menyesuaikan diri 

Kesulitan di dalam menyesuaikan diri dengan orang lain bisa 

menimbulkan rasa tidak percaya diri. Seseorang bisa diliputi keraguan apakah 

orang di sekitarnya bisa menerimanya sebagai mitra kerja yang baik. 
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14) Mudah cemas dan penakut 

Mudah cemas dan penakut, terutamma yang tertanam sejak masa kecil, 

merupakan bibit tidak percaya diri yang sangat parah. Penyebab utamanya 

adalah pola pendidikan keluarga di masa kecil yang terlalu keras atau 

sebaliknya terlalu melindungi (over protection), atau sering ditakuti oleh orang 

disekitarnya. 

15) Tidak terbiasa 

Ada pepatah yang mengatakan “ bisa karena biasa” yang berarti segala 

sesuatu akan bisa dilakukan jika melalui proses pembiasaan. Dan sesuai 

dengan pepatah tersebut, adalah berusaha untuk membiasakan diri sesering 

muungkin sehingga dapat melakukan suatu kegiatan dengan mudah dan penuh 

rasa percaya diri.  

16) Mudah gugup 

Gejala gugup kadang-kadang bisa muncul pada awal suatu kegiatan dan 

selanjutnya, bisa bertambah parah, terutama jika tidak mempunyai kemampuan 

untuk menetralisasi ketegangan. 

17) Bicara gagap 

Bicara gagap bisa disebabkan faktor psikis dalam bentuk masalah-

masalah mental tertentu di masa laluyang menimbulkan ketegangan tinggi. 

Selain itu, bisa juga disebabkan faktor fisik yang disebabkan oleh gangguan 

fungsi alat-alat bicara. 
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18) Pendidikan keluarga kurang baik 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama di 

dalam membentuk perkembangan pribadi setiap orang. Baik-buruknya 

kepribadian seseorang sebagian besar ditentukan oleh pendidikan di dalam 

keluarga sejak saat ia kecil. 

19) Sering menghindar 

Krisis percaya diri boleh dikatakan merupakan gejala umum dalam arti 

semua orang pernah mengalaminya ketika dihadapkan pada situasi tertentu. 

Misalnya, di sekolah, guru memerintahkan murid, tampil didepan kelas untuk 

mengerjakan soal, menyanyi, membaca puisi, atau hal lainnya.   

20) Mudah menyerah 

Kenyataan hidup pada seseorang yang sering terlihat adalah adanya 

perasaan mudah menyerah di dalam menghadapi berbagai masalah di dalam 

kehidupannya. Mereka tidak sadar bahwa terlalu mudah menyerah akan 

semakin memperkuat rasa tidak percaya diri yang sudah ada.  

21) Tidak bisa menarik simpati orang  

Gejala tidak percaya diri bisa muncul jika seseorang tidak mendapat 

simpati dari orang lain. Dengan tidak mendapat simpati, ia akan kehilangan 

dukungan. Bahkan, mungkin ia juga akan mendapat hambatan dari orang lain 

di dalam mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Masalah ini banyak dialami 

oleh orang-orang yang mempunyai sifat tidak baik dan dibenci banyak orang.  

22) Kalah wibawa dengan orang lain   
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Sering terjadi di dalam sebuah kantor yang dipimpin oleh seseorang 

yang mempunyai wibawa sangat tinggi akan membuat banyak pegawainya 

merasa gugup dan kehilangan rasa percaya diri setiap kali bertemu muka. 

Halnya dengan para kelayan yang akan merasa gugup ketika akan bertanya 

kepada guru yang terkesan tegas dan berwibawa.  

2.2.3.3 Faktor Penyebab Hilangnya Kepercayaan Diri 

  Faktor yang bisa menyebabkan anak kehilangan rasa kepercayaan diri 

adalah sebagai berikut. 

a) Metode pendidikan yang salah pada fase awal di masa kecilnya. Setelah 

dilindungi secara penuh dan hidup dengan damai dan tenteram, orang tua 

sering marah dan memukul anak saat mereka melakukan kesalahan. 

b) Orangtua yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain 

dengan tujuan memberi motivasi agar giat dan bersungguh-sungguh. 

c) Kritik, cemoohan, dan ejekan bisa menyebabkan anak merasa dirinya kurang. 

d) Tumbuhnya ketergantungan ketika melihat dirinya lemah dan tidak mampu 

melakukan sendiri ragam aktivitas kehidupannya. 

e) Kontrol dan pengawasan orang tua atas segala aktivitas anak sehingga tidak 

menyisakan ruang sedikit pun untuk berpikir bebas, bisa melahirkan ketaatan 

buta pada orang tua. 

f) Suasana lingkungan yang tidak kondusif serta konflik orang tua menyebabkan 

anak tidak tenang. 
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g) Cacat tubuh, seperti pincang, juling, terlalu tinggi atau terlalu pendek, 

menderita kelainan, terlalu gemuk, terlalu kurus, rendahnya tingkat 

kecerdasan, serta tertinggal pelajaran. 

h) Lingkungan yang diliputi guncangan psikologis dan tercekam dalam rasa 

takut menyebabkan anak tumbuh sesuai bentuk perbuatan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan ini. 

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri seseorang dapat hilang dengan 

adanya cemoohan, kritik, orang tua yang selalu membanding-bandingkan, cacat 

tubuh, lingkungan yang tidak kondusif. Hal ini berarti adanya perasaan dan 

pikiran negatiflah yang menjadi penyebab seseorang mengalami rasa percaya diri 

yang rendah. 

 

2.2.4 Membangun Kepercayaan Diri  

Menurut Hakim (2005: 171-180) membangun kepercayaan diri sebagai 

berikut: 

1. Bangkitkan kemauan yang keras 

Kemauan dapat dikatakan merupakan fondasi pertama dan utama 

untuk membangun kepribadian yang kuat, termasuk rasa percaya diri, salah 

satu unsur dari kepribadian yang kuat. Seseorang yang ingin memiliki rasa 

percaya diri memulainya dengan membangkitkan kemauan yang keras. 

Kemauan yang keras harus diarahkan kepada suatu tujuan hidup yang mulia 

karena kemauan yang tidak jelas akan menghasilkan kepribadian yang keras 

kepala.   
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2. Biasakan untuk memberanikan Diri 

Sikap positif yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi-

situasi sebagai salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya 

diri. Terlebih dulu membangkitkan keberanian dan menetralisasi ketegangan 

dan rileks. 

3. Berpikir Positif dan Menyingkirkan Pikiran Negatif 

Membangun rasa percaya diri yang kuat, pikiran-pikiran negatif harus 

dihilangkan dan digantikan dengan pikiran-pikiran positif yang logis dan 

meyakinkan. 

4. Biasakan untuk Berinisiatif 

Langkah awal yang baik untuk membangkitkan rasa percaya diri, 

dimulai dengan membiasakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan 

penuh tantangan dengan inisiatif dari diri sendiri.  

5. Selalu Bersikap Mandiri 

Membangun rasa percaya diri hendaknya dimulai dengan kesadaran 

dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.  

6. Mau Belajar dari Kegagalan 

Setiap orang dalam mencapai suatu tujuan akan selalu dihadapkan 

kepada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Apabila mengalami 

kegagalan seseorang harus bersikap positif dalam menghadapi kegagalan 

adalah sikap mental untuk menerimanya.   
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7. Tidak Mudah Menyerah 

Setiap keinginan atau cita-cita yang tinggi tertentu memiliki berbagai 

rintangan dan tingkat kesulitan tertentu. Rasa percaya diri hanya akan bisa 

dipelihara dan ditingkatkan jika seseorang membangun sikap mental yang 

tidak mudah menyerah di dalam mencapai keinginan dan cita-citanya. 

8. Membangun Pendirian yang Kuat 

Seseorang yang ingin membangun rasa percaya diri yang kuat, 

hendaknya sejak awal harus bertekad untuk membangun pendirian yang kuat 

pula. 

9. Bersikap Krisis dan Objektif 

Orang-orang yang menderita rasa tidak percaya diri yang berat 

biasanya mempunyai sikap kritis terhadap diri sendiri dan lingkungannya. 

Untuk mencegah sikap negatif dan juga untuk membangun rasa percaya diri 

yang kuat, setiap orang hendaknya selalu mengembangkan sikap kritis yang 

objektif. 

10. Pandai Membaca Situasi 

Kegagalan membaca situasi menumbuhkan pengaruh buruk terhadap 

rasa percaya diri saat seseorang menampilkan diri pada lingkungan lain yang 

baru. Situasi yang perlu dibaca dan dipahami, misalnya nilai-nilai etika yang 

berlaku, agama, adat, kebiasaan masyarakat setempat, cara berpakaian dan 

lain-lain. 

11. Pandai Menempatkan Diri 
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Seseorang harus bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang 

bermanfaat. Akan lebih baik jika ia bisa menempatkan diri sebagai orang 

yang dibutuhkan karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, seperti 

kepandaian dalam bidang agama atau suka menolong. 

12. Pandai Melakukan Penyesuaian Diri dan pendekatan kepada Orang Lain 

Seseorang dapat melakukan penyesuaian diri tanpa kehilangan jati diri 

dan bisa melakukan pendekatan yang wajar untuk bekerja sama, akan lebih 

memungkinkan bagi dirinya untuk mencapai kesuksesan.    

Sedangkan menurut Widarso (2005: 1-23) akan dijelaskan tujuh pilar 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu: 

1. Menyadari bahwa semua orang adalah ciptaan Tuhan yang 
dikaruniai hak-hak mendasar yang sama yaitu hak untuk 
hidup, hak untuk merdeka, dan mencari kebahagiaan 
sendiri. Individu tidak perlu minder dan merasa kurang 
percaya diri.  

2. Mandiri 
Pribadi yang mandiri dan sehat memiliki kemampuan 
untuk membentuk pikiran, mencapai keputusan dan 
melaksanakan dorongan serta disiplin mereka sendiri. 
Orang yang mandiri harus selalu kembali pada diri sendiri, 
bukan berarti tidak butuh orang lain. Namun dalam 
pengembangan kepribadian, seseorang harus lebih 
mengandalkan diri sendiri dari pada orang lain. 

3. Punya Kelebihan 
Untuk menumbuhkan rasa percaya diri, seseorang harus 
berusaha menanamkan keunggulan atau kelebihan diri dan 
kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. 
Jika haal ini dapat dilakukan maka akan dapat 
“mendongkrak” rasa percaya diri. 

4. Berpengetahuan Luas 
Pengetahuan adalah kekuatan, artinya orang yang 
berpengetahuan luas akan menjadi kuat (secara mental). 
Salah satu cara agar memiliki pengetahuan yang luas 
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adalah dengan rajin membaca. Selain itu dengan memiliki 
rasa ingin tahu yang besar, mau mencari informasi dan 
tidak malu bertanya. 

5. Realistis 
Seseorang perlu belajar untuk selalu berfikir seimbang 
karena pikiran yang seimbang itu adalah pikiran yang 
realistis. 

6. Asertif 
Orang yang bersikap asertif akan dengan tulus mengakui 
hak orang lain, tetapi pada saat yang sama dapat 
menegakkan haknya sendiri. Dengan kata lain ketika 
memperjuangkan haknya sendiri, dia tidak merampas atau 
mengingkari hak orang lain. Sikap asertif penting untuk 
membangun rasa percaya diri. Tanpa sikap asertif 
seseorang akan mudah dipermainkan orang lain. 

7. Dapat Duduk dan Berdiri Tegak 
Orang yang percaya diri dapat menggunakan bahasa verbal 
dan non verbal yang tepat. Bahasa non verbal meliputi 
gerak mata atau arah pandangan mata, tinggi rendahnya 
suara, cepat lambatnya tempo suara, ekspresi wajah, gerak 
kepala, gerak tubuh, gerak tangan, posisi duduk atau 
berdiri, dan jarak antara pembicaraan dengan pendengar. 
Bahasa non verbal biasanya otomatis, artinya seseorang 
tidak perlu dengan sadar memiliki atau memakai bahasa 
non verbal karena ini akan muncul dengan sendirinya. 
Agar kepercayaan diri tumbuh, maka seseorang hendaknya 
menampilkan bahasa non verbal seperti memandang wajah 
dan mata lawan bicara. Kontak ini terjadi dalam waktu 
yang relatif lama. 

Agar seseorang dapat membangun kepercayaan diri hendaknya seseorang 

mempunyai sikap positif, kesadaran, keyakinan akan kekuatan dan 

kemampuannya sendiri. Sikap-sikap positif harus dikembangkan oleh seseorang 

yang ingin membangun kepercayaan diri yang kuat karena sikap positif adalah 

modal seseorang untuk dapat membangun rasa percaya diri. 
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2.2.5 Proses Terbentuknya Kepercayaan Diri 

 Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang. Ada proses 

tertentu dalam diri seseorang sehingga terbentuklah rasa percaya diri.  

Menurut Hakim (2005: 6) secara garis besar, terbentuknya 
kepercayaan diri yang kuat terjadi melalui proses sebagai 
berikut: 

a. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan 
proses    perkembangan yang melahirkan kelebihan-
kelebihan tertentu.  

b. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan 
yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk 
bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan 
kelebihan-kelebihannya. 

c. Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap 
kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak 
menimbulkan rasa rendah diri atau rasa sulit 
menyesuaikan diri. 

d. Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek 
kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang 
ada pada dirinya. 

 
Manusia adalah makhluk sosial, dengan  demikian dapat dikatakan bahwa 

menjalani hidup setiap orang selalu membutuhkan orang lain dan hendaknya 

dapat bekerja sama dengan orang lain. Untuk mampu bekerja sama dengan orang 

lain serta berinteraksi dengan baik maka seseorang memerlukan rasa percaya diri. 

Kepercayaan diri adalah keyakinan pada diri sendiri untuk melakukan 

apapun sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dapat menentukan arah dan 

tujuan hidup yang tepat. Keberhasilan seseorang dalam mencapai setiap tujuan 

hidupnya sangat dipengaruhi oleh rasa percaya diri yang dimiliki, karena dengan 

memiliki kepercayaan diri yang kuat maka seseorang akan merasa mampu dan 

siap melakukan apapun yang menjadi tujuan hidupnya.  
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  Individu yang memiliki rasa percaya diri adalah individu yang selalu 

bersikap tenang didalam mengerjakan segala sesuatu, mempunyai potensi dan 

kemampuan yang memadai, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul 

didalam berbagai situasi, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi 

diberbagai situasi, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya, memiliki kecerdasan yang cukup, memiliki tingkat pendidikan 

formal yang cukup, memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang 

kehidupannya, seperti mahir mengoperasikan komputer dan menguasai bahasa 

asing, memiliki kemampuan bersosialisasi, memiliki latar belakang pendidikan 

keluarga yang baik, memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya 

menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dan selalu 

bereaksi positif didalam menghadapi berbagai masalah.  

 

2.2.6 Jenis-jenis Kepercayaan Diri 

Menurut Angelis (2003: 58) ada tiga jenis kepercayaan diri yaitu 

kepercayaan diri tingkah laku, emosional, dan spiritual. 

(1) Kepercayaan diri tingkah laku 

Tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan 

menyelesaikan tugas-tugas baik tugas-tugas yang paling sederhana hingga 

yang bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu. 

(2) Kepercayaan diri emosional 

Emosi adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai 

segenap sisi emosi, baik memahami perasaan, menggunakan emosi untuk 
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melakukan pilihan yang tepat, melindungi diri dari sakit hati, atau mengetahui 

cara bergaul yang sehat dan langgeng. 

(3) Kepercayaan diri spiritual 

Kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan individu bahwa hidup ini 

memiliki tujuan yang positif dan keberadaan kita punya makna. Tanpa 

kepercayaan diri spiritual, tidak mungkin seseorang dapat mengembangkan 

kedua jenis kepercayaan diri lainnya yang sifatnya tingkah laku maupun 

emosional. 

Sedangkan menurut Lindenfield dalam Kamil (1997: 4-7) menjelaskan 

bahwa kepercayaan diri terdiri dari dua jenis yaitu percaya diri batin dan lahir. 

(1) Percaya diri batin 

Percaya diri batin adalah percaya diri yang memberi kepada kita perasaan 

dan anggapan bahwa kita dalam keadaan baik. Kepercayaan diri batin 

mempunyai empat ciri utama, yaitu : 

a. Cinta Diri 

Cinta diri adalah peduli tentang diri mereka sendiri sehingga 

perilaku dengan gaya hidup yang mereka tampilkan untuk memelihara 

diri sendiri. Gaya dan tingkah lakunya adalah untuk memelihara diri. 

Cinta diri pada masing-masing individu sangat diperlukan dalam 

menumbuhkan kepercayaan diri karena setiap individu akan menghargai 

diri.  

Sedangkan seseorang yang memiliki kepercayaan diri rendah 

memiliki konsep diri yang negatif dan tidak mampu menghargai diri 
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sendiri. Sehingga dalam kehidupannya kurang tentram dan tidak mampu 

memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya. 

b. Pemahaman Diri 

Orang yang percaya diri batin, juga sangat sadar diri. Mereka tidak 

terus menerus merenungi diri sendiri, tetapi secara teratur memikirkan 

perasaan, pikiran dan perilaku mereka, dan mereka selalu ingin tahu 

bagaimana pendapat orang lain tentang diri mereka. Dengan memiliki 

pemahaman diri yang baik, individu akan dapat: 

1) Menyadari potensi yang dimilikinya sehingga kecil kemungkinan akan 

mengalami kegagalan berulang kali, cenderung menjadi pribadi yang 

mantap tidak begitu saja mengikuti orang lain, mempunyai sahabat 

yang dapat memberi dan menerima. 

2) Tahu diri dalam arti serta terbuka untuk menerima kritik dan bantuan. 

Pemahaman diri tidak lepas apa itu diri. Diri dapat didefinisikan 

sebagai suatu susunan konsep hipotesis yang merujuk pada perangkat 

kompleks dari karakteristik proses fisik, perilaku dan kejiwaan seseorang. 

c. Tujuan yang Jelas 

Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. Hal ini 

disebabkan karena ia mempunyai pikiran yang jelas mengapa seseorang 

melakukan  tindakan tertentu dan hasil apa yang bisa diharapkan. 

Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas akan dapat: 

1) Mampu menentukan tujuan sendiri. Mereka akan terbiasa mandiri dan 

tidak bergantung pada orang lain. 
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2) Mempunyai motivasi yang tinggi, lebih tekun karena mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai, dapat menilai kemajuan dirinya dari tujuan 

yang telah ditetapkan. 

3) Mampu membuat keputusan, karena seseorang tahu betul apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan dari hasilnya. 

d. Berpikir Positif 

Orang yang percaya diri biasa melihat kehidupan dari sisi yang 

cerah dan mereka berharap serta mencari pengalaman dan hasil yang baik. 

Percaya diri batin terdiri dari empat ciri, yaitu cinta diri, pemahaman diri, 

tujuan yang jelas, berpikir positif. Seseorang yang mampu berpikir positif 

akan dapat: 

1) Memiliki harapan dalam hidupnya. Orang yang berpikir positif selalu 

mempunyai keinginan dan cita-cita dalam hidupnya. 

2) Memiliki potensi motivasi dalam hidupnya. Jadi apa yang diinginkan 

dan dicita-citakan akan diwujudkannya. 

3) Memiliki kepercayaan bahwa masalaha dapat diselesaikan, percaya 

bahwa masa yang akan datang akan lebih baik dari masa sekarang, 

mau bekerja walau dengan tantangan, dan melakukan tugasnya, karena 

seseorang percaya bahwa tujuannya akan tercapai. 

(2) Percaya diri lahir 

Percaya diri lahir adalah percaya diri memungkinkan kita untuk tampil dan 

berperilaku dengan cara menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita yakin 

akan diri kita. Kepercayaan diri lahir mempunyai empat ciri utama, yaitu: 
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a. Komunikasi 

Orang yang percaya diri memiliki keterampilan dalam 

berkomunikasi sehingga mereka dapat: (1) Mendengarkan orang lain 

dengan tepat, tenang dan penuh perhatian, (2) Dapat berkomunikasi 

dengan orang dari segala usia dan segala jenis latar belakang, (3) Tahu 

kapan dan bagaimana berganti pokok pembicaraan dari percakapan biasa 

ke yang lebih mendalam, (4) Berbicara secara fasih dan menggunakan 

nalar, (5) Berbicara di depan umum tanpa rasa takut, (6) Membaca dan 

memanfaatkan bahasa tubuh orang lain. Sedangkan seseorang yang 

memiliki kepercayaan diri rendah, mereka cenderung menutup diri dalam 

berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga akan kesulitan dalam bergaul 

dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. 

b. Ketegasan 

Ketegasan adalah suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang untuk 

mampu bertindak dengan caranya sendiri tetapi juga tidak menutup diri 

dari saran orang lain yang menjadikan dirinya lebih baik. Seseorang yang 

bersikap tegas maka ia juga mempunyai kepercayaan diri. Orang yang 

memiliki ketegasan akan dapat: 

1) Bersikap dan berperilaku asertif. Sikap tegas artinya menuntut hak 

pribadi dan menyatakan pikiran, perasaan, dan keyakinan dengan cara 

langsung, jujur, dan tepat. Sikap tegas meliputi setiap tindakan benar 

yang diungkapkan. 
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2) Berkompromi dengan siapa saja secara baik. 

3) Menerima pujian dari orang lain secara wajar. 

4) Menerima kritikan yang membangun dari orang lain secara wajar. 

c. Penampilan Diri 

Orang yang bisa berpenampilan meyakinkan mencerminkan 

penampilan seseorang yang percaya diri. Dari penampilan dapat terlihat 

dengan jelas seseorang menunjukkan sikap percaya diri atau tidak. Dengan 

berpenampilan diri secara baik, mencerminkan memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi. Sedangkan seseorang yang memiliki kepercayaan diri rendah, 

cenderung pendiam, gugup dan berkeringat banyak jika ditanyai. Bahkan 

individu tersebut cenderung memiliki sikap konformis dan tidak menjadi 

diri sendiri agar dapat diterima dalam kelompoknya. 

d. Pengendalian Perasaan 

Perasaan yang tidak dikelola dengan baik, maka dapat membentuk 

suatu kekuatan besar yang tak terduga dan mengakibatkan seseorang jadi 

lepas kendali. Percaya diri lahir terdiri dari empat ciri, yaitu komunikasi, 

ketegasan, penampilan diri, pengendalian perasaan.  

Orang yang tidak percaya diri dapat dikatakan tidak bisa 

mengendalikan perasaan sehingga menunjukkan ketakutan, kecemasan, 

dan sulit menetralisasi ketegangan. Sedangkan orang yang dikatakan 

percaya diri, selain memiliki kepercayaan batin yang tinggi, juga harus 

mempunyai kepercayaan lahir yang tinggi pula. Mereka harus memiliki 
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komunikasi yang baik, memiliki ketegasan, mempunyai penampilan diri 

yang baik dan mampu mengendalikan perasaan. 

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri terbagi 

tiga jenis yaitu; kepercayaan diri lahir, kepercayaan diri batin, dan kepercayaan 

diri spiritual. Orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi tidak hanya 

kepercayaan diri spiritual saja, tetapi juga didukung kepercayaan diri lahir dan 

batin.  

Aspek-aspek dalam jenis-jenis kepercayaan diri yang akan dijadikan 

indikator dalam penelitian ini adalah (1) cinta diri, (2) pemahaman diri, (3) tujuan 

yang jelas, (4) berpikir positif, (5) komunikasi, (6) ketegasan, (7) penampilan diri, 

dan (8) pengendalian perasaan. 

 

2.3 Konseling Perorangan Pendekatan Realita 

2.3.1 Konsep Dasar 

Konseling perorangan menurut Willis (2004: 159) adalah pertemuan 

konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang 

bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk 

pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah 

yang dihadapi. Sedangkan menurut Priyatno dan Erman Anti (1999: 288-289 ), 

konseling  perorangan dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam 

pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Bahkan dikatakan bahwa 

konseling merupakan ”jantung hatinya” pelayanan bimbingan secara menyuluruh.  
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Dapat disimpulkan bahwa konseling perorangan adalah layanan yang 

memungkinan individu mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara 

perorangan) untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan 

perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah individu 

dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan Konseling Perorangan 

berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. 

Pendekatan realita menurut Corey (2007: 263) adalah suatu sistem yang 

difokuskan pada tingkahlaku sekarang. Konselor berfungsi sebagai guru dan 

model serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu 

klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa 

merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Inti pendekatan realita adalah 

penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. 

Corak konseling ini berpijak pada beberapa keyakinan dasar bahwa masing-

masing orang memikul tanggung jawab untuk menerima konsekuensi-

konsekuensi dari tingkahlakunya sendiri. 

Kepribadian yang integral adalah struktur kepribadiannya tidak terpecah 

artinya sesuai antara gambaran tentang diri yang ideal (ideal-self) dengan 

kenyataan diri sebenarnya (actual-self). Hal ini berarti, anak yang tinggal di panti 

asuhan dapat menyadari kenyataan dirinya, bahwa dirinya tidak beraada di sebuah 

keluarga yang ideal yang terdiri dari ayah dan ibu. Namun dalam hal ini, anak 

tidak perlu merasa dirinya berbeda, namun perlu untuk menyadari dan memahami 

keberadaannya secara nyata. Sehingga tidak terhambat dalam aktualisasi dirinya. 

Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk menemukan dan 
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mengembangkan potensi yang dimiliki. Kepribadian yang berdiri sendiri adalah 

yang mampu menentukan pilihan sendiri atas dasar tenggung jawab dan 

kemampuan. Tidak tergantung pada orang lain. Sebelum menentukan pilihan tentu 

individu harus memahami dirinya (kekuatan dan kelemahan diri), dan kemudian 

keadaan diri tersebut harus diterima. 

Di dalam konsep dasar terdapat pandangan tentang manusia seperti yang 

dikemukakan Glasser (Fauzan, 1994: 29-30) memang tidak memaparkan idenya 

menjadi pokok pikiran, namun ide-idenya disaripatikan menjadi sejumlah pokok 

pikiran sebagai berikut: 

(1) Konselor umumnya memandang individu atas dasar tingkah 
lakunya. 

(2) Manusia memiliki kebutuhan psikologis tunggal yang disebut 
kebutuhan akan identitas. 

(3) Dalam merumuskan identitas, orang lain memerankan peranan 
penting dalam membantu melihat diri sendiri sebagai orang 
yang sukses atau 
gagal. 

(4) Pandangan terhadap hakekat manusia mencakup pernyataan 
bahwa manusia memiliki 3 kekuatan untuk tumbuh yang 
mendorong menuju ke identitas sukses. 

(5) Kekuatan tumbuh bukanlah pembawaan. 
(6) Konseling realita tidak terikat pada filsafat deterministik dalam 

memandang manusia, tetapi membuat asumsi-asumsi bahwa 
pada akhirnya manusia mengarahkan diri sendiri. 

(7) Realisasi untuk tumbuh dalam rangka memuaskan kebutuhan 
harus dilandasi oleh prinsip 3R: Right, Responsibility, dan 
Reality. 
 

Manusia memiliki kebutuhan akan identitas, dalam merumuskan identitas, 

orang lain berperan penting dalam membantu melihat diri sendiri sebagai orang 

yang sukses. Dalam memuaskan kebutuhan dilandasi oleh prinsip 3R karena 

dengan adanya prinsip 3R dapat mendorong seseorang menuju identitas sukses.   

Pandangan manusia menurut Latipun (2005: 128 – 129) yaitu: 
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(1) Perilaku manusia didorong oleh usaha untuk menemukan 
kebutuhan dasarnya baik fisiologis maupun psikologis. 

(2) Jika individu frustasi karena gagal memperoleh kepuasan atas 
tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dia akan 
mengembangkan identitas kegagalan. Sebaliknya jika berhasil 
memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya maka 
akan mengembangkan identitas keberhasilan. 

(3) Individu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengubah 
identitasnya dari identitas kegagalan ke identitas keberhasilan. 
Individu yang bersangkutan adalah pihak yang mampu 
mengubah dirinya sendiri. 

(4) Faktor tanggung jawab adalah sangat penting pada manusia. 
Orang yang berusaha memperoleh kepuasan mencapai succes 
identity menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab. 

(5) Faktor penilaian individu tentang dirinya sangat penting untuk 
menentukan apakah dirinya termasuk memiliki identitas 
keberhasilan atau kegagalan. 

 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang 

didorong oleh kebutuhannya. Apabila kebutuhannya terpenuhi maka pemenuhan 

akan identitasnya berhasil. Sebaliknya apabila gagal dalam pemenuhan 

kebutuhannya maka dia akan mengembangkan identitas kegagalannya. Dapat juga 

disimpulkan bahwa pendekatan realita merupakan suatu bentuk hubungan 

pertolongan yang praktis, relatif sederhana dan bentuk bantuan langsung kepada 

konseli, yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor dalam rangka 

mengembangkan dan membina kepribadian/kesehatan mental konseli secara 

sukses, dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. 

Pendekatan Realita lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan 

bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang 

paling dipentingkan adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan 

pada masa yang akan datang. 
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2.3.2 Pandangan tentang Sifat Manusia 

Terapi realita berlandaskan premis bahwa ada suatu kebutuhan psikologis 

tunggal yang hadir sepanjang hidup, yaitu kebutuhan akan identitas yang 

mencakup suatu kebutuhan untuk merasakan keunikan, keterpisahan, dan 

ketersendirian. Kebutuhan akan identitas menyebabkan dinamika-dinamika 

tingkah laku, dipandang sebagai universal pada semua kebudayaan. Corey (2007: 

264), menyebutkan bahwa terapi realita akan sangat berguna apabila menganggap 

identitas dalam pengertian “identitas keberhasilan” lawan “identitas kegagalan”. 

Dalam pembentukan identitas, masing-masing dari kita mengembangkan 

keterlibatan-keterlibatan dengan orang lain dan dengan bayangan diri, yang 

dengannya kita merasa relatif berhasil atau tidak berhasil. Orang lain memainkan 

peranan yang berarti dalam membantu kita menjelaskan dan memahami identitas 

kita sendiri. Menurut Glasser dalam Corey (2007: 264), menjelaskan bahwa basis 

terapi realita adalah membantu para klien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasar psikologisnya, yang mencakup “kebutuhan untuk mencintai dan dicintai 

serta kebutuhan untuk merasakan bahwa kita berguna baik bagi diri kita sendiri 

maupun bagi orang lain”. Pandangan tentang manusia mencakup pernyataan 

bahwa suatu “kekuatan pertumbuhan” mendorong kita untuk berusaha mencapai 

suatu identitas keberhasilan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah agen yang 

menentukan dirinya sendiri. Prinsip ini menyiratkan bahwa masing-masing orang 

memikul tanggung jawab untuk menerima konsekuensi-konsekuensi dari tingkah 

lakunya sendiri. Keberhasilan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya akan 
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memberikan identitas berhasil pada dirinya, sedangkan kegagalan akan 

pemenuhan kebutuhan dasar menyebabkan individu mengembangkan identitas 

gagal.   

 

2.3.3 Perkembangan Pribadi yang Menyimpang 

Konsep perilaku menurut konseling realita pada dasarnya tidak 

mengatakan bahwa perilaku individu itu sebagai perilaku yang abnormal. Konsep 

perilaku menurut konseling realita lebih dihubungkan dengan perilaku yang tepat 

dan tidak tepat.   

Menurut Glesser dalam Latipun (2005: 128), mengatakan bahwa: 

Individu yang berperilaku tidak tepat itu disebabkan oleh 
ketidakmampuannya dalam memuaskan kebutuhannya, 
akibat kehilangan “sentuhan” dengan realitas objektif, dia 
tidak dapat melihat sesuatu sesuai dengan realitasnya, tidak 
dapat melakukan atas dasar kebenaran, tanggung jawab dan 
realitas. 

 
Perkembangan pribadi yang menyimpang menurut Fauzan (1994: 33-35) 

dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Identitas gagal, individu gagal memenuhi salah satu atau 
semua kebutuhan dasar dan gagal terlibat dengan orang 
lain sebagai prasyarat biologis memuaskan kebutuhan 
dasar. 

(2) Perbuatan tidak pas, Seseorang yang tidak terpenuhi 
kebutuhan dasarnya akan lari dari dunia kenyataan 
obyektif, mereka tidak dapat mengamati segala sesuatu 
sebagaimana adanya. 

(3) Keterlibatan dengan diri, Kekurangterlibatan dengan 
orang lain akan mengarah pada pada kekurangmampuan 
memenuhi kebutuhan dan lebih jauh akan mengarah pada 
pengaburan. 

(4) Kegagalan orang tua atau orang yang bermakna, Kembali 
pada kenyataan terpenuhinya kebutuhan bergantung pada 
orang tua atau orang lain yang bermakna. 
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(5) Individu tidak belajar, tingkahlaku gagal pada dasarnya 
sebagai hasil dari individu yang tidak belajar untuk 
memenuhi kebutuhannya saat terlibat dengan orang lain. 

 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Identitas gagal, perbuatan 

tidak pas, keterlibatan dengan diri, kegagalan orang tua atau orang yang bermakna 

adalah termasuk perkembangan pribadi yang menyimpang. Perilaku bermasalah 

disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memuaskan kebutuhan yang berakibat 

seseorang akan kehilangan “sentuhan” dengan realitas objektif, tidak dapat 

melihat sesuatu sesuai dengan realitasnya, tidak dapat melakukan atas dasar 

kebenaran, tanggung jawab dan realitas. 

 

2.3.4 Tujuan Konseling Realita 

Latipun (2005: 129) menyebutkan bahwa: “secara umum tujuan konseling 

realita sama dengan tujuan hidup, yaitu individu mencapai kehidupan dengan 

identitas keberhasilan. Untuk itu dia harus bertanggung jawab, yaitu memiliki 

kemampuan mencapai kepuasan terhadap kebutuhan personalnya. Selanjutnya 

Latipun (2005: 130) menambahkan bahwa: “oleh karena itu, konselor bertugas 

membantu klien bagaimana menemukan kebutuhannya dengan 3R yaitu right, 

responsibility, dan reality sebagai jalannya”. 

Glasser dalam Corey (2007: 269) menyebutkan bahwa “mengajarkan 

tanggung jawab merupakan konsep inti dalam konseling realita”. Sama dengan 

kebanyakan sistem psikoterapi, tujuan umum terapi realita adalah membantu 

seseorang untuk mencapai otonomi. Pada dasarnya, otonomi adalah kematangan 

yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan 
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lingkungan dengan dukungan internal. Kematangan ini menyiratkan bahwa orang-

orang mampu bertanggung jawab atas siapa mereka dan ingin menjadi apa mereka 

serta mengembangkan rencana-rencana yang bertanggung jawab individual dari 

segi tujuan-tujuan realita karena klien harus menentukan tujuan-tujuan itu bagi 

dirinya sendiri. 

Tujuan konseling realita menurut Fauzan (1994: 35-36) adalah: 

1 Membantu individu mencapai otonomi. Otonomi 
merupakan kematangan yang menyebabkan orang mampu 
melepaskan dukungan lingkungan dan menggantikannya 
dengan dukungan pribadi atau diri sendiri. 

2 Membantu individu dalam mengartikan dan memperluas 
tujuan-tujuan hidup mereka. Dalam hal ini berarti individu 
dapat bertanggungjawab pada dirinya, apa yang ia inginkan 
serta mengembangkan rencana-rencana yang realistis dan 
bertanggungjawab untuk mencapai tujuan sendiri. 

3 Membantu individu menemukan kebutuhannya dengan 
prinsip 3R, yaitu right, responsibility dan reality. 
 

 
Menurut Triyono (dalam Fauzan, 1994: 31-32) ketiga prinsip tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

1 Right 

Yang dimaksud Glasser ada ukuran atau norma yang diterima 

secara umum dimana tingkah laku dapat diperbandingkan.tanpa menilai 

tingkah laku sendiri sebagaimana adanya: benar atau salah, baik atau 

buruk, orang akan berbuat semaunya sendiri 

2 Responsibility  

Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu 

kebutuhan dan untuk berbuat dalam cara yang tidak merampas 

keinginan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Merupakan 
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kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam konteks sosial 

budaya. 

3 Reality  

Dalam hal ini orang harus memahami bahwa ada dunia nyata dari 

mereka harus memenuhi kebutuhan-kebutuhanya dalam kerangka kerja 

tertentu. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, konseling realita 

menganggap bahwa realisasi untuk tumbuh dalam rangka memuaskan kebutuhan 

dan mencapai tujuan adalah dengan menggunakan prinsip 3R yaitu right (orang 

harus mempelajari apa yang benar), responsibility (bertingkah laku secara 

bertanggung jawab), dan reality (memahami serta menghadapi kenyataan). 

 

2.3.5 Peranan Konselor 

Menurut Corey (2007: 270-271), tugas konselor adalah bertindak sebagai 

pembimbing yang membantu klien agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri 

secara realistis. Konselor harus bersedia untuk berfungsi sebagai seorang guru 

dalam hubungannya dengan klien. Konselor berasumsi bahwa klien bisa 

menciptakan kebahagiaannya sendiri dan bahwa kunci untuk menemukan 

kebahagiaan adalah penerimaan tanggung jawab. 

Menurut Latipun (2005: 133-134), menyatakan bahwa konselor aktif 

dalam membimbing, mendidik dan terapi yang berorientasi pada cognitif 

behavioral. Metode kontrak selalu digunakan dan jika kontrak terpenuhi, maka 

proses konseling dapat diakhiri. Pendekatannya dapat menggunakan “mendorong” 
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atau “menantang”. Jadi pertanyaan “what” dan “how” yang digunakan, sedangkan 

“why” tidak digunakan. Hal ini sangat penting untuk membuat rencana terus 

sehingga klien dapat memperbaiki perilakunya. 

Menurut Fauzan (1994: 36-37), tugas utama konselor adalah terlibat 

dengan kliennya dan kemudian menghadapi klien ia harus mengusahakan agar 

klien mengambil keputusan. Konselor tidak membuat pertimbangan nilai dan 

keputusan bagi klien, karena semuanya merupakan tanggung jawab klien. Tugas 

konselor dalam hal ini melayani sebagai pembimbing untuk membantu klien 

menaksir tingkahlaku mereka secara realitas. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konselor mempunyai peran 

sebagai: (1) motivator;  penyalur tanggung jawab, (2) moralist; yang memegang 

peranan untuk menetukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan 

kliennya, (3) Guru; yang berusaha mendidik konseli agar memperoleh berbagai 

pengalaman dalam mencapai harapannya, (4) pengikat janji (contractor); artinya 

peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang 

lingkup kehidupan konseli yang dapat dijajagi maupun akibat yang 

ditimbulkannya. 

 

2.3.6 Mekanisme Pengubahan 

Dalam sub bab ini dibahas mengenai prosedur konseling dan teknik konseling 

pada konseling realita. 
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2.3.6.1   Prosedur Konseling 

Dalam menerapkan prosedur konseling realitas, Wubbolding (dalam Corey 

2005) mengembangkan sistem WDEP mengacu pada kumpulan strategi: W = 

wants and needs (keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan) , D = direction 

and doing (arah dan tindakan), E = self evaluation (evaluasi diri), dan P = 

planning (rencana dan tindakan). Di samping itu, perlu diingat bahwa dalam 

konseling realita harus terlebih dulu diawali dengan pengembangan keterlibatan. 

Oleh karenanya sebelum melaksanakan tahapan WDEP harus didahului dengan 

tahapan keterlibatan (involvement). Berikut ini bahasan mengenai konseling 

realita secara lebih mendetail:  

1. Pengembangan keterlibatan (involvement) 

Dalam tahap ini, konselor mengembangkan kondisi fasilitatif 

konseling, sehingga klien terlibat dan mengungkapkan apa yang dirasakannya 

dalam proses konseling. 

2. Eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs) 

Dalam tahap eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi, klien 

didorong untuk mengenali, mengungkapkan dan mendefinisikan semua 

kebutuhan klien beserta persepsi klien terhadap kebutuhannya. Eksplorasi 

kebutuhan dan keinginan dilakukan terhadap kebutuhan dan keinginan dalam 

segala bidang, meliputi kebutuhan dan keinginan terhadap keluarga, orangtua, 

guru, teman-teman sebaya, dan lain-lain. Konselor ketika mendengarkan 

kebutuhan dan keinginan klien bersifat menerima dan tidak mengkritik. 
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3. Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing) 

Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang telah 

dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku 

masa lalu juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan masa sekarang dan 

membantu individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa 

mendatang. Dalam melakukan eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan 

sebagai cermin bagi klien. 

Tahap ini difokuskan untuk mendapatkan kesadaran akan total perilaku 

klien. Membicarakan perasaan klien bisa dilakukan asalkan dikaitkan dengan 

tindakan yang dilakukan oleh klien. 

4. Evaluasi diri (self evaluation) 

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan 

klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya yaitu keefektivan 

dalam memenuhi kebutuhan. Konselor dapat mendorong klien untuk membuat 

penilaian terhadap tindakannya dengan jalan mengajukan pertanyaan kepada 

klien tentang apa yang mereka inginkan, persepsi mereka dan total perilaku 

mereka. Hal ini dapat membantu klien mengenali bahwa beberapa perilaku 

tertentu tidak efektif. 

5. Rencana dan tindakan (planning) 

Ini adalah tahap terakhir dalam konseling realita. Di tahap ini, konselor 

bersama klien membuat rencana tindakan guna membantu klien memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya. Perencanaan yang baik harus memenuhi prinsip 
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SAMIC3, yaitu: Sederhana (simple), dapat dicapai (attainable), dapat diukur 

(measureable), segera dilakukan (immediate), keterlibatan klien (involeved), 

dikontrol oleh pembuat perencanaan atau klien (controlled by planner), 

komitmen (commited), secara terus-menerus dilakukan (continuously done). 

Ciri-ciri rencana yang bisa dilaksanakan klien adalah: (1) rencana itu 

didasari motivasi dan kemampuan klien, (2) rencana yang baik sederhana dan 

mudah dipahami, (3) rencana berisi runtutan tindakan yang positif, (4) 

konselor mendorong klien untuk melaksanakan rencana secara independen, (5) 

rencana yang efektif dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dan berulang-

ulang, (6) rencana merupakan tindakan yang berpusat pada proses, bukan 

hasil, (7) sebelum rencana dilaksanakan, dievaluasi terlebih dahulu apakah 

realistis dan dapat dilaksanakan, (8) agar klien berkomitmen terhadap rencana, 

rencana dibuat tertulis dan klien bertanda tangan didalamnya. 

2.3.6.2 Teknik Konseling 

Prosedur terapi realita difokuskan pada kekuatan-kekuatan dan potensi-

potensi klien yang dihubungkan dengan tingkah lakunya sekarang dan usahanya 

untuk menciptakan identitas keberhasilan dalam hidup. Dalam membantu klien 

untuk menciptakan identitas keberhasilan, konselor bisa menggunakan beberapa 

teknik sebagai berikut: 

1. Terlibat dalam permainan peran dengan klien 

2. Menggunakan humor 

3. Mengkonfrontasikan klien dan menolak dalih apapun 
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4. Membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi 

tindakan 

5. Bertindak sebagai model dan guru 

6. Memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi 

7. Menggunakan “terapi kejutan verbal” atau sarkasme yang layak untuk 

mengkonfrontasikan klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis 

8. Melibatkan diri dengan klien dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih 

efektif (Corey 2007: 277-278). 

Disamping mengajukan pertanyaan-pertanyaan, konselor secara verbal 

aktif dalam berbagai cara. Konselor mengikat klien dengan percakapan yang 

menarik dan menyenagkan, yang kadang-kadang tidak berhubungan dengan 

masalah klien saat itu. Konselor menggunakan humor, diskusi, sebagai bagian 

penting dalam konseling. 

 

2.4 Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan melalui 

Konseling Perorangan dengan Pendekatan Realita  

Rasa tidak percaya diri dapat disimpulkan sebagai suatu keyakinan negatif 

seseorang terhadap kekurangan yang ada di berbagai aspek kepribadiannya 

sehingga ia merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan di dalam 

kehidupannya. Rasa percaya diri rendah akan membuat keyakinan individu 

menjadi negatif terhadap kekurangan berbagai aspek kepribadiannya sehingga ia 

merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan di dalam kehidupannya. 
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Jenis kepercayaan diri ada tiga yaitu, kepercayaan diri batin, kepercayaan 

diri lahir dan kepercayaan diri spiritual. Kepercayaan diri batin meliputi; (1) cinta 

diri, (2) pemahaman diri, (3) tujuan yang jelas, dan (4) berfikir positif. 

Kepercayaan diri lahir meliputi; (1) komunikasi, (2) ketegasan, (3) penampilan 

diri, dan (4) pengendalian perasaan. Kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan 

individu bahwa hidup ini memiliki tujuan yang positif dan keberadaan kita punya 

makna. Orang yang memiliki kepercayaan diri rendah cenderung menutup diri, 

memiliki konsep diri yang negatif, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, 

adanya kecenderungan menghindari situasi komunikasi, cenderung ragu-ragu 

dalam menentukan dan memutuskan sesuatu, perasaan kurang dicintai atau kurang 

dihargai lingkungan sekitarnya, sensitif batin yang berlebihan, dan mudah 

tersinggung dan perasaan takut atau gemetar disaat berbicara dengan orang 

banyak. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ialah 

keadaan keluarga yaitu tentang asal-usul keluarga, kondisi ekonomi keluarga, 

kondisi tempat tinggal, kondisi lingkungan disekitar rumah, latar belakang ayah 

dan ibu yaitu latar belakang perkawinan orangtua juga akan berpengaruh terhadap 

perkembangan mental dan fisik seseorang,  dan pola pendidikan keluarga.  

Adanya kepercayaan diri rendah kelayan ditunjukkan dengan gejala-gejala 

cenderung menutup diri dari komunikasi dan pergaulan, kesulitan berinteraksi 

dengan lingkungan masyarakat dan kesulitan bergaul dengan teman lawan jenis. 

Gejala kepercayaan diri yang rendah perlu diatasi karena jika tidak segera diatasi 

akan menghambat aktualisasi diri sehingga kesulitan untuk mengembangkan 
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potensi yang dimilikinya. Jika seseorang memiliki bekal kepercayaan diri yang 

baik, maka individu tersebut akan dapat mengembangkan potensinya dengan 

mantap. Namun jika seseorang memiliki kepercayaan diri yang rendah, maka 

individu tersebut cenderung menutup diri, mudah frustasi ketika menghadapi 

kesulitan, canggung dalam menghadapi orang, dan sulit menerima realita keadaan 

dirinya.  

Salah satu pendekatan yang diasumsikan efektif untuk mengatasi 

kepercayaan diri rendah kelayan tersebut adalah pendekatan konseling realita, 

karena pendekatan realita berfokus pada tingkah laku sekarang terutama mengenai 

perasaan-perasaan dan sikap-sikap individu. Hal inipun diperkuat dari beberapa 

penelitian bahwa konseling realita dapat digunakan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri individu. Melalui pendekatan realita konselor melibatkan diri 

dengan konseli dan membuatnya mengadapi kenyataan.  

Melalui kegiatan konseling realita ini kelayan akan mampu untuk dapat 

memahami dan menentukan berbagai kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi 

sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada pada dirinya sendiri secara nyata 

dan realistis. Caranya adalah dengan memberikan kepercayaan penuh terhadap 

kelayan dalam menjalani kehidupannya. Namun hal ini konselor perlu 

memonitoring yang kelayan lakukan, untuk mengetahui apakah kelayan 

konsekuen dalam menjalani hal yang telah diputuskan oleh dirinya. 

Pada dasarnya konseling realita membantu individu dalam meraih identitas 

sukses. Dengan menggunakan pendekatan konseling realita yang mengarah pada 

pembentukan dan perubahan perilaku ke arah yang nyata yang diwujudkan dalam 
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berbagai perencanaan perubahan perilaku yang bersifat realistis, akan dapat 

membantu kelayan dalam mengatasi persoalan yang muncul pada dirinya 

termasuk dalam hal ini yaitu permasalahan yang berhubungan dengan aspek 

kepercayaan diri kelayan yang rendah.  

Melalui kegiatan konseling realita dengan mengedepankan ketiga prinsip 

dasar right, responsibility dan reality serta dengan dukungan berbagai teknik 

dalam kegiatan konseling ini dimungkinkan akan dapat membantu masalah 

kelayan yang berkaitan dengan kepercayaan dirinya yang kurang. Right 

merupakan nilai atau norma patokan sebagai pembanding untuk menentukan 

apakah suatu perilaku benar atau salah. Responsibility merupakan kemampuan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. 

Reality merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi logis dan 

alamiah dari suatu perilaku. 

Dengan ketiga prinsip tersebut, kelayan akan menilai dan menentukan 

masalah kepercayaan diri rendah merupakan perilaku yang perlu dirubah agar 

dapat mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang 

untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk memenuhi 

kebutuhannya, maka kelayan harus bersikap positif, misalnya masalah yang 

berkaitan dengan sulitnya berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, maka 

kelayan perlu membuka diri dan tidak menutup diri di lingkungan masyarakat. 

Aktif bergaul dengan teman sebaya, baik di lingkungan sekolah maupun di sekitar 

panti asuhan. Dengan mencoba berbaur dengan lingkungan, maka kelayan harus 

siap atas konsekuensi yang akan terjadi, misalnya kritikan-kritikan dari 
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masyarakat jika perilakunya tidak sesuai. Dengan kesadaran diri, maka kritikan 

tersebut akan dijadikan segi positif dalam perilakunya. 

Tujuan konseling realita adalah mendorong konseli agar berani 

bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada, sesuai dengan 

kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. 

Kelayan berani bertanggung jawab untuk mengubah perilaku kepercayaan diri 

yang rendah dalam hal berinteraksi dalam masyakat, baik di sekitar lingkungan 

panti asuhan maupun dalam bergaul. Kelayan juga siap untuk memikul segala 

resiko sesuai dengan kemampuannya, misalnya saja berupa penolakan pada saat 

pertama kali berinteraksi. Hal tersebut dapat dijadikan kelayan sebagai pedoman 

untuk berperilaku lebih baik lagi dan lebih terbuka, bukan malah menutup diri. 

Dengan adanya kesadaran diri atas segala konsekuensi yang ada, maka kelayan 

dapat mengembangkan rencana yang nyata dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan yaitu sukses berinteraksi di masyarakat.  

Adanya kesadaran atas dirinya, membuat kelayan menyadari bahwa 

kekurangan diri dapat ditutupi dengan potensi yang lebih. Di panti asuhan ada 

kegiatan-kegiatan untuk mengasah kemampuan diri, misalnya saja dalam bidang 

agama, bidang sains misalnya tambahan pelajaran bahasa inggris, dan menjahit. 

Dengan pembekalan berupa keahlian yang lebih, maka kelayan dapat 

menggunakannya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Walaupun tinggal di 

panti asuhan, tapi kemampuan diri kelayan tidak berbeda jauh dengan anak yang 

tinggal dengan keluarganya. Apalagi kelayan tersebut juga bersekolah. 
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Dalam konseling realita terdiri dari lima tahap. Tahap pertama adalah 

keterlibatan (involvement), yang dimaksud keterlibatan disini adalah keterlibatan 

antara konselor dengan klien, sehingga klien terlibat dan mengungkapkan apa 

yang dirasakannya dalam proses konseling. Tahap kedua adalah eksplorasi 

keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs).  Dalam tahap eksplorasi 

keinginan, kebutuhan dan persepsi, konselor berusaha mengungkapkan semua 

kebutuhan klien beserta persepsi klien terhadap kebutuhannya. 

 Tahap ketiga adalah eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing). 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh klien yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. Dalam melakukan eksplorasi arah dan tindakan, 

konselor berperan sebagai cermin bagi klien. Tahap ini difokuskan untuk 

mendapatkan kesadaran akan total perilaku klien. 

Tahap keempat adalah evaluasi diri  (self evaluation). Tahap ini dilakukan 

untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan konselor dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Dalam prosesnya, klien menilai kualitas perilakunya 

sendiri yang kemudian dilakukan pengembangan alternatif perencanaan perilaku 

yang lebih bertanggung jawab disertai komitmen dalam melaksanakan rencana. 

Penilaian perilaku oleh diri klien akan membantu kesadarannya tentang dirinya 

untuk melakukan hal-hal yang positif atau mencapai identitas keberhasilan.  

Tahap terakhir adalah rencana dan tindakan (planning). Dalam tahap ini, 

konselor bersama klien membuat rencana tindakan guna membantu klien 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Perencanaan ini mencakup membuat 
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rencana-rencana khusus untuk mengubah tingkahlaku tidak bertanggung jawab 

menjadi tingkahlaku bertanggung jawab. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling 

perorangan dengan pendekatan realita dapat digunakan untuk mengatasi 

kepercayaan diri rendah kelayan. Karena pendekatan realita berfokus pada tingkah 

laku sekarang terutama mengenai perasaan-perasaan dan sikap-sikap individu dan 

membantu individu agar mampu mengurus diri sendiri, bertanggung jawab, 

bertingkah laku sukses. 

 

2.5 HIPOTESIS 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri rendah kelayan 

panti asuhan Al-Huda Semarang dapat diatasi melalui layanan konseling 

perorangan dengan pendekatan realita. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. 

Ketepatan metode akan mengatur arah serta tujuan penelitian. Dalam metode 

penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan, yaitu dengan 

teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian tersebut akan dilakukan. Dalam 

metode penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat menentukan langkah-

langkah pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan 

kegiatan penelitian secara sistematis. Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis 

penelitian, subyek penelitian, rancangan penelitian, metode pengumpulan data, 

keabsahan data dan analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah konseling perorangan dengan  pendekatan realita dapat mengatasi 

kepercayaan diri rendah kelayan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

dibutuhkan sejumlah data-data yang dapat menggambarkan kurangnya percaya 

diri pada kelayan.  

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Studi kasus merupakan metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan 

seorang individu secara lengkap dan mendalam, dengan tujuan memahami 
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individualitas dengan lebih baik dan membantunya dalam perkembangan 

selanjutnya (Winkel, 2004: 311). Menurut Yin (2006: 18) studi kasus adalah suatu 

inkuiri empiris yang: 

a. menyelediki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, 
bilamana: 

b. batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan 
tegas; dan di mana: 

c. multisumber bukti dimanfaatkan. 
 

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai 

subyek yang diteliti, maka sering menggunakan berbagai metode seperti 

wawancara, observasi, survai, penelaahan dokumen, dan data apapun untuk 

menguraikan suatu kasus secara rinci. Dalam penelitian ini, studi kasus yang 

digunakan diarahkan dalam penanganan kasus. Seperti yang diungkapkan oleh 

Supriyo (2008: 5) dalam penanganan suatu kasus, langkah-langkah yang perlu 

dilakukan secara garis besar adalah (1) identifikasi kasus, (2) analisis dan 

diagnosis, (3) prognosis, (4) pemberian treatment, dan (5) follow up atau tindak 

lanjut. 

Keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal berikut; (1) merupakan sarana 

utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subyek yang diteliti, (2) 

menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca 

dalam kehidupan sehari-hari, (3) merupakan sarana efektif untuk menujukkan 

hubungan antara peneliti dan responden, (4) memungkinkan pembaca untuk 

menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya 

dan konsistensi faktual tetapi juga kepercayaan (trust worthmess), (5) memberikan 
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“uraian tebal” yang diperlakukan bagi penilaian atas transferabilitas, (6) terbuka 

bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.  

(http://agustocom.blogspot.com/2011/01pendekatan-public-relations.html). 

Peneliti memilih pendekatan studi kasus dalam melakukan penelitian ini 

karena pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk menyelidiki fenomena yang 

terjadi pada kehidupan nyata yang kompleks dengan memanfaatkan multisumber 

bukti. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat mempelajari 

keadaan dan perkembangan seorang individu untuk memahami individualitas dan 

membantunya dalam perkembangan selanjutnya 

 

3.2 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah kelayan yang mengalami 

masalah kepercayaan diri rendah di panti asuhan Al-Huda Semarang. Menurut 

keterangan pembimbing panti asuhan, MD, TT, dan UA mengalami masalah 

kepercayaan diri rendah. Kelayan yang dijadikan subjek penelitian sejumlah tiga 

orang kelayan, kemudian diadakan identifikasi masalah dan semacam kontrak 

kasus. Klien 1 adalah MD, klien 2 adalah TT, dan klien 3 adalah UA.  

MD memiliki rasa kurang percaya diri jika berhadapan dengan lawan 

jenis. MD akan merasa gugup jika bertatap muka dan berkomunikasi dengan 

lawan  jenis karena dia memiliki sifat pendiam dan tertutup. MD tinggal di panti 

asuhan sekarang bukan keinginannya tetapi disuruh orangtuanya. Sedangkan 

keinginan MD adalah mondok di kudus. MD belum bisa menerima keadaannya 
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yang sekarang, sehingga dia cenderung menutup diri dari pergaulan teman 

sebayanya. Karena keadaan yang sekarang, bukanlah keinginannya.  

TT merasa kurang percaya diri jika berhadapan dengan lawan jenis dan 

juga memiliki rasa kurang percaya diri dengan orang yang baru dikenal. TT gugup 

jika behadapan dengan lawan jenis dan cenderung grogi saat berkomunikasi 

dengan lawan jenis. Hal ini dikarenakan TT tidak terbiasa untuk mengawali 

komunikasi dengan lawan jenis. Sehingga dia cenderung pendiam jika berhadapan 

dengan lawan jenis. TT juga cenderung cemas dan takut jika berada di lingkungan 

baru. TT merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Dia ingin sekali merubahnya 

karena dapat menghambat dalam proses berinteraksi dengan lingkungannya. 

UA merasa dirinya tidak bisa membahagiakan kedua orangtuanya dan 

selalu menyusahkan orangtua. Karena sampai saat inipun dia merasa belum bisa 

membantu ibunya, sedangkan ayahnya sudah meninggal. UA merasa sedih dengan 

keadaan dirinya yang selalu merasa tidak bisa membahagiakan ibunya. Hal ini 

membuat UA sering merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan apapun 

dengan keadaaan dirinya yang sekarang. UA juga merasa kurang nyaman jika ada 

seseorang yang mendekatinya, khususnya orang yang baru dikenal. Karena UA 

merasa bahwa oranglain selalu memperhatikan kelemahannya.  

Menurut pembina panti asuhan, ketiga kelayan tersebut selain memiliki 

perilaku kepercayaan diri rendah, juga memiliki perilaku tertentu yang 

diharapakan bisa dukurangi intensitasnya. MD kurang memiliki komitmen dalam 

pengambilan keputusan dan cenderung senditif terhadap nasehat. TT, dia masih 

memiliki rasa kurang percaya diri jika membahas permasalahan yang 
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berhubungan dengan keluarganya dan masih sering grogi jika berhadapan dengan 

orang baru. UA cenderung menutup diri berhubungan dengan masalah pribadi 

maupun kehidupan keluarganya dan kurang dalam hal belajar. Gejala kepercayaan 

diri yang rendah perlu diatasi, karena jika tidak segera diatasi akan menghambat 

aktualisasi diri sehingga kesulitan untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya.  

Pengambilan subyek penelitian pada studi kasus bukan berdasarkan pada 

logika sampling namun berdasarkan pada logika replika. Yin (2004: 56) 

menjelaskan bahwa logika yang menggarisbawahi penggunaan studi multikasus 

adalah sama. Setiap kasus harus dipilih secara hati-hati agar kasusnya 

memprediksi hasil yang serupa (replika literal atau membuahkan hasil yang 

berlatar belakang berbeda tetapi untuk alasan-alasan tertentu seperti yang 

diprediksi). Hal ini menjelaskan bahwa aplikasi apapun dari logika sampling 

terhadap studi kasus akan merupakan tindakan yang salah tempat. Yin (2004: 57) 

menegaskan bahwa di dalam desain studi multikasus, tiga atau empat kasus bisa 

dipilih guna menentukan apakah penelitian tersebut akan memprediksi suatu 

logika replika literal dalam tiga atau empat kasus ini, tiga atau empat kasus bisa 

dipilih lagi guna menentukan prediksi suatu replika teoritis. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Setelah dilihat dari latar belakang masalah dan tujuan dari penelitian ini, 

maka untuk mengatasi kepercayaan diri rendah kelayan, layanan konseling yang 

digunakan adalah konseling perorangan dengan pendekatan realita. Sebelum 
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memulai penelitian dilakukan pengamatan terhadap perilaku klien yang memiliki 

kepercayaan diri rendah di panti asuhan Al-Huda Semarang, kemudian setelah 

diadakan pengamatan maka dilakukan seleksi subyek penelitian sampai terpilih 

klien yang akan dijadikan subjek penelitian. Seleksi subjek penelitian dengan 

menggunakan wawancara. Sasaran dari konseling ini adalah 3 kelayan yang 

memiliki kepercayaan diri rendah. 

 Konseling yang digunakan adalah konseling realita. Ada beberapa 

langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan konseling 

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan disesuaikan dengan 

langkah-langkah dalam penanganan kasus. Menurut Supriyo (2008: 5-27) 

langkah-langkah penanganan kasus adalah: 

(1)   Identifikasi Kasus 

Identifikasus kasus mempunyai peranan yang penting terhadap langkah 

diagnostik. Oleh sebab itu identifikasi kasus ini akan mempunyai fungsi 

sebagai langkah awal atau persiapan dari kegiatan diagnostik (pradiagnostik). 

Dalam rangka mengidentifikasi kasus, diperlukan adanya data kasus yang 

lengkap dan akurat. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan untuk 

pengumpulan data antara lain adalah: interview dan observasi. 

(2)   Analisis dan diagnosis kasus 

Analisis dan diagnosis di dalam praktek sebenarnya tidak dapat dipisah-

pisahkan, karena pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang 

menyatu. Dapat dinyatakan bahwa dalam kegiatan diagnosis didahului oleh 

kegiatan analisis, yaitu menjabarkan, menguraikan, serta menerangkan secara 
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rinci dan lengkap tentang permasalahan itu sendiri. Dari hasil analisis ini 

kemudian dilakukan diagnosis. Diagnosis itu sendiri dapat diartikan sebagai 

suatu upaya untuk mengenal, menetapkan atau menentukan sifat, serta hakekat 

dari suatu peristiwa melaui pengamatan terhadap gejala.  

Sasaran umum diagnosis meliputi mengenal dan memahami karakteristik 

masalah klien, latar belakang masalah klien, sebab-sebab timbulnya masalah, 

sifat masalah, jenis masalah, dan dinamika psikis klien. Hal ini dilakukan 

dengan wawancara kepada klien maupun pihak-pihak lain seperti teman klien 

dan pembimbing/pembina panti asuhan. 

(3)   Prognosis dalam konseling 

Prognosis merupakan suatu langkah yang harus dilakukan untuk 

memperoleh ketetapan tentang kemungkinan-kemungkinan bantuan yang 

diberikan kepada klien pada saat konseling. Prognosis merupakan tahapan yang 

harus dilakukan sebelum melakukan rekomendasi perlakuan dalam 

penyelesaian masalah atau treatment dalam proses konseling. Dan tepatnya 

tujuan prognosis merupakan upaya untuk memprediksi permasalahan yang 

dialami klien. Setelah rencana perlakuan disusun, maka langkah-langkah 

prognosis selanjutnya ialah mengambil keputusan sesuai dengan rencana 

perlakuan. 

Dalam memberikan petunjuk alternatif dan kemungkinan perlakuan, pada 

dasarnya dapat menggunakan: 

a. Peninjauan kesuksesan dan resikonya, yaitu meninjau kembali apakah 

rencana tindakan itu mempunyai tingkat kesuksesan yang tinggi 
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dengan tingkat resiko yang minimal atau sebaliknya. Oleh karena itu, 

dalam melakukan rencana tindakan maka langkah yang terbaik ialah 

mengadakan kerjasama dengan klien, dan dalam pengambilan 

alternatif tindakan disesuaikan dengan kemampuan klien. 

b. Peninjauan tentang waktu, yaitu memperkirakan berapa lama waktu 

yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang sedang 

dialami oleh klien, apabila menggunakan teknik-teknik yang 

direncanakan. 

c. Memberikan perlakuan langsung, yaitu menyusun tindakan dan 

alternatif-alternatif yang kemudian diberikan perlakuan oleh konselor 

kepada klien. 

d. Meminta bantuan pada pihak terkait, konselor seharusnya dalam 

menyusun prognosis tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini 

konselor bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

masalah klien. 

e. Memberikan informasi dan pengertian yang dibutuhkan klien, yaitu 

apabila prognosis awal telah dilakukan, konselor memberikan 

informasi kepada klien tentang apa yang harus dilakukan dalam proses 

treatment.  

Dengan mempertimbangkan langkah-langkah dalam prognosis, diharapkan 

selanjutnya (treatment) dapat dilakukan dengan baik dan tepat sesuai rencana. 

(4)   Treatment  
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Berdasarkan diagnosis dan prognosis kemudian dirancang alternatif 

perlakuan (treatment). Tujuan treatment adalah memberikan perlakuan 

terhadap masalah yang dihadapi oleh klien dan bersama klien menentukan 

bentuk pengubahan perilaku, dalam pelaksanaannya harus tercipta hubungan 

baik antara klien dan konselor. Kemudian konselor menafsirkan data, 

memberikan berbagai informasi dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan. 

Dalam tahap ini pendekatan konseling yang digunakan adalah konseling 

realita. Konseling realita terdapat empat tahap pengubahan yaitu (1) Tahap 1: 

eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs), (2) Tahap 2: 

Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing), (3) Tahap 3: Evaluasi diri 

(self evaluation), dan (4) Tahap 4: Rencana dan tindakan (planning)   

(5)   Follow Up 

Konseling adalah suatu proses bantuan unutuk memecahkan masalah 

klien. Karena konseling itu suatu “proses” maka bantuan tersebut tidak cukup 

kalau diberikan hanya sekali saja; tetapi harus diberikan secara berkelanjutan 

sampai dengan masalah klien terpecahkan. Dalam hal ini peneliti mengadakan 

kerjasama dengan pembina panti dan teman klien untuk melakukan 

pengamatan selanjutnya dan memberikan tindak lanjut kepada klien berupa 

wawancara lanjutan. Wawancara lanjutan adalah wawancara yang dilakukan 

setelah diberikan treatment dan dievaluasi. 

Tindak lanjut yang akan dilakukan sangat tergantung hasil evaluasi 

terhadap treatment yang telah diberikan. Menurut Eddy H dalam Supriyo 

(2008: 25) hasil dari treatment itu ada beberapa kemungkinan: 
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a. Gagal, kemungkinan paling pahit kalau setelah diberikan treatment justru 

terjadi penyimpangan-penyimpangan atau masalahnya menjadi lebih parah. 

Padahal sebelumnya treatment yang diberikan sudah dipandang baik/tepat. 

Hal ini mungkin terjadi karena dalam proses konseling, klien hanya ingin 

memuaskan konselor, sehingga kurang ada pertimbangan-pertimbangan 

yang mendalam. Maka tindak lanjut yang dilakukan ialah konseling diulang 

kembali ke tahap awal dengan menitikberatkan kepada sebab-sebab 

kegagalan treatment dan jika perlu, diberikan treatment baru.  

b. Ada kemajuan, tetapi belum sepenuhnya. Keadaan seperti ini 

dimungkinkan klien belum melakukan treatment sebagaimana mestinya. 

Dalam menghadapi hasil evaluasi terhadap treatment seperti itu, maka 

tindak lanjutnya adalah memantapkan hubungan antara klien dan konselor. 

Memantapkan treatment terutama disesuaikan dengan diri klien. 

c. Berhasil, hasil ini sangat diharapkan apabila klien menunjukkan adanya 

kemajuan-kemajuan seperti yang diharapkan bersama. Tindak lanjut yang 

dilakukan adalah bersifat pemeliharaan dan pengembangan sesuatu yang 

telah baik pada diri klien. Setelah proses konseling selesai, selanjutnya 

adalah peneliti menyusun laporan.  

Untuk lebih memperjelas kajian rancangan penelitian, dapat dilihat melalui 

tabel 3.1 berikut ini: 
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Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

No Alokasi Waktu Kegiatan Keterangan 

1.  Minggu I-II Seleksi subjek penelitian 
dan analisis seleksi subjek 
penelitian 
 
 

Mengumpulkan data dengan 
observasi dan wawancara pada  
pembina panti asuhan, klien dan 
teman klien. 
Dari hasil observasi dan 
wawancara tersebut akan 
ditentukan 3 kelayan yang 
memiliki kepercayaan diri rendah 
sebagai subjek penelitian. 

2.  Minggu III Mengadakan kontrak 
kasus sekaligus analisis 
dan diagnosis kasus 
hingga dilakukan 
prognosis kasus. 

Dilakukan sebelum pemberian 
treatment. 
 

3.  Minggu IV-V Wawancara dengan 
pembina panti asuhan dan 
teman klien. 

Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh data kasus tentang klien 
dn permasalahannya. 

4.  Minggu VI - VIII 

 

 

Pelaksanaan pemberian 
treatment dengan 
menggunakan konseling 
realita. 

(1) Fase 1: eksplorasi keinginan, 
kebutuhan, dan persepsi (wants and 
needs) 
(2) Fase 2: Eksplorasi arah dan 
tindakan (direction and doing) 
(3) Fase 3: Evaluasi diri (self 
evaluation)  
(4) Fase 4: Rencana dan tindakan 
(planning) 

Analisis data proses 
konseling 

Mengumpulkan data hasil proses 
konseling. 

Evaluasi akhir dan follow 
up. 

Observasi dan wawancara kembali 
dengan klien, teman klien sekaligus 
pembina panti asuhan 

5.  Minggu IX Menyusun hasil 
penelitian.

Laporan penelitian 

 

Pada minggu I-II, konselor mengumpulkan data dengan proses wawancara 

dan observasi. Proses wawancaranya dilakukan kepada pembina panti, teman, 

dan klien sendiri. Sedangkan proses observasinya dilakukan kepada klien 

sebagai subjek penelitian. Dari hasil wawancara dan observasi tersebut 
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diperoleh data yang berhubungan dengan kepercayaan diri rendah kelayan. 

Dari data yang telah terkumpul, pada minggu ke III dilanjutkan pada tahap 

penanganan kasus.  

Adapun tahap-tahap penanganan kasus dijelaskan dalam tabel 3.2 berikut 

ini: 

Tabel 3.2 Tahap-Tahap Penanganan Kasus  

No Tahap-tahap Keterangan 
1.  Identifikasi kasus Mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan subjek penelitian dan masalah kepercayaan 
diri rendah  melalui wawancara dan observasi. 
Perolehan informasi tidak dilakukan hanya dari satu 
sumber agar data yang diperoleh dapat lebih akurat 
dan dapat disesuaikan antara informasi  yang satu 
dengan yang lainnya. Data yang diperoleh dari 
berbagai macam sumber tersebut kemudian 
dianalisis mengenai isinya dan kemudian informasi 
yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut 
dibandingkan apakah ada kesesuaian atau tidak. 

2.  Analisis kasus Menjabarkan, menguraikan,serta menerangkan 
secara rinci tentang permasalahan klien yang 
berhubungan dengan kepercayaan diri rendah 
berdasarkan identifikasi, sehingga menggambarkan 
kepribadian klien secara utuh. Selain itu juga dapat 
diketahhui tentang kelemahan-kelemahan yang 
dimiliki oleh klien. 

Diagnosis kasus Mengenal, menetapkan atau menentukan sifat, serta 
hakikat dari suatu peristiwa melalui pengamatan 
terhadap suatu gejala sehingga konselor memahami 
masalah klien yang sebenarnya, masalah inti yang 
esensial serta berbagai komponen yang terkait 
sebagai upaya menetapkan prognosis. 

3.  Prognosis Prognosis sebagai langkah lanjut dari diagnosis 
yang pada prinsipnya menghendaki prediksi 
permasalahan yang dialami klien yang nantinya 
dilanjutkan untuk memperoleh ketetapan tentang 
kemungkinan-kemungkinan bantuan yang diberikan 
kepada klien saat konseling.  

4.  Treatment Berdasarkan diagnosis dan prognosis kemudian 
dirancang alternatif perlakuan. Perlakuan yang 
diberikan berupa proses konseling dengan 
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pendekatan realita dengan tujuan pengubahan 
perilaku yang berkaitan dengan kepercayaan diri 
rendah. Dalam pemberian konseling peneliti 
menggunakan tahap-tahap yang sudah ditetapkan 
dalam pelaksanaan konseling realita. 
 

TAHAP-TAHAP KONSELING REALITA 
1. Eksplorasi keinginan, 

kebutuhan, dan persepsi 
(wants and needs) 

Peneliti mengungkapkan kebutuhan klien kemudian 
mendengarkan persepsi kebutuhan dan keinginan 
klien. Tujuan di tahap ini adalah agar klien 
mengungkapkan latar belakang yang berhubungan 
dengan masalah kepercayaan diri rendahnya dan 
juga untuk mengeksplorasi kebutuhan dan 
keinginan yang diharapkan klien. 

2. Eksplorasi arah dan 
tindakan (direction and 
doing) 

Mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien 
guna mencapai  kebutuhannya. Tindakan yang 
dilakukan oleh klien yang dieksplorasi berkaitan 
dengan masa sekarang. Tahap ini difokuskan untuk 
mendapatkan kesadaran akan total perilaku klien.  

3. Evaluasi diri (self 
evaluation) 

Konselor bersama klien mengevaluasi tindakan 
yang akan dilakukan klien dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dan keinginannya. Setelah proses 
evaluasi diri ini diharapkan klien dapat memberikan 
penilaian sendiri akan perilakunya. Tujuan evaluasi 
diri ini yaitu agar klien menilai tingkah lakunya 
sendiri untuk menentukan bagaimana baiknya 
tingkah laku itu berguna bagi dirinya. 

4. Rencana dan Tindakan 
(planning) 

a) Peneliti bersama klien membuat rencana 
tindakan guna membantu klien memenuhi 
keinginan dan kebutuhannya. 

b) Rencana yang akan dilakukan klien didasari 
motivasi dan kemampuan klien, rencana yang 
mudah dipahami, sebelum rencana 
dilaksanakan, dievaluasi terlebih dahulu apakah 
realistis dan dapat dilaksanakan. 

c) Mengajak klien untuk melaksanakan rencana 
secara independen, dan agar klien berkomitmen 
terhadap rencananya, rencana dibuat tertulis dan 
klien bertanda tangan didalamnya. 

5.  Follow Up Selama rencana dilakukan oleh klien, konselor 
bekerjasama dengan pembina panti dan teman klien 
untuk melakukan pengamatan selanjutnya dan 
memberikan tindak lanjut kepada klien yaitu 
wawancara lanjutan yang dilakukan setelah 
diberikan treatment dan dievaluasi. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Setiap penelitian ilmiah memerlukan pengumpulan data yang ditunjukkan 

untuk mendapat data dari responden. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang akurat, relevan dan reliabel. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengatasi kepercayaan diri rendah pada kelayan panti asuhan 

melalui konseling perorangan dengan pendekatan realita. Untuk memperoleh data 

yang akurat maka metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan 

observasi.  

3.4.1 Wawancara 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan 

metode wawancara mendalam dan alat yang digunakan yaitu pedoman 

wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu., percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai 

(Moleong, 2000: 135). Wawancara konseling ini dilakukan dengan maksud untuk 

mengumpulkan data-data klien. Wawancara dalam studi kasus merupakan hal 

yang amat penting karena dengan wawancara maka klien dapat dengan bebas 

bercerita tentang masalahnya tanpa dibatasi oleh jawaban yang benar ataupun 

salah. 

Menurut Supriyo (2008: 14) ada beberapa catatan untuk teknik wawancara 

antara lain: 

a. Upayakan wawancara terarahkan. Dapat dimulai dengan wawancara tak 

terstruktur (bebas) agar menimbulkan suasana akrab, kemudian dilanjutkan 

dengan wawancara terstruktur sehingga pembicaraan terarah pada sasaran. 
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b. Perhatikan kebaikan (keunggulan) maupun kelemahan (keterbatasan) dari 

metode wawancara. 

c. Wawancara mempunyai kedudukan yang amat penting dalam proses diagnosis 

konseling, meskipun bukan satu-satunya. 

d. Sangat efektif untuk kepentingan konseling individual. 

e. Dapat sebagai metode utama dapat pula sebagai metode pelengkapan atau 

penguat.  

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan termasuk 

wawancara konseling, yaitu bahwa subyek penelitian mengetahui dirinya sedang 

diwawancarai dan mengetahui dari maksud wawancara tersebut yang digunakan 

untuk memperoleh data dalam membantu menyelesaikan masalahnya. Wawancara 

yang digunakan bersifat mendalam (in depth interview), tujuannya untuk mencari 

informasi dan mendalami permasalahan yang sedang dihadapi klien. Dalam 

melakukan wawancara, dilihat permasalahan yang dihadapi klien secara 

komprehensif dan intergral.  

Berikut kisi-kisi instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini:  

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Mengatasi 

Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Panti Asuhan 

Variabel Sub variabel Indikator Deskriptor No Item 
Jenis 
kepercayaan 
diri 
 
 
 
 
 

1. Percaya diri 
batin  

e. Cinta Diri a. Mampu menghargai 
diri 

b. Mampu 
menentramkan diri 

c. Mampu 
memanfaatkan diri 

1,2 

f. Pemahaman 
Diri 

a. Kesadaran 
memahami diri 

3,4,5,6 
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b. Menerima diri 
 

g. Tujuan yang 
Jelas 

Mengetahui tujuan 
dalam hidupnya 
 

7,8 

h. Berpikir Positif Memiliki harapan dalam 
hidupnya 
 

9,10 

2. Percaya diri 
lahir 

e. Komunikasi Terampil berkomunikasi  
 

11,12,13 

f. Ketegasan Dapat bertindak dengan 
caranya sendiri tetapi 
tidak menutup diri dari 
orang lain. 
 

14,15,16 

g. Penampilan 
Diri 

Berpenampilan apa 
adanya, tidak gugup. 

17,18,19 

h. Pengendalian 
Perasaan 

Mampu mengendalikan 
berbagai perasaan sesuai 
dengan kondisi diri 

20,21,22 

3. Percaya diri 
spiritual 

Keyakinan individu 
bahwa hidup 
memiliki tujuan 
yang positif 

 23,24,25,26

 

3.4.2 Observasi 

Selain dengan wawancara dalam pengumpulan data peneliti juga 

menggunakan observasi. Observasi merupakan teknik untuk merekam data 

keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung 

atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, 

sehingga diperoleh data tingkah laku seseorang yang menampak (behavior 

observable), apa yang dikatan, dan apa yang diperbuatnya (Nurhidayah, 1998: 4). 

Sedangkan  Surya (1990: 51) mengatakan bahwa observasi atau pengamatan 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengatasi dan 

mencatat secara sistemik gejala-gejala tingkah laku yang tampak.  
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Pedoman observasi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk catatan 

anekdot (anecdotal records). Catatan anekdot merupakan salah satu pengamatan 

berkala terhadap peristiwa yang dianggap penting dalam suatu situasi yang 

melukiskan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat 

dan obyektif. 

Peneliti menggunakan catatan anekdot ini karena catatan anekdot berguna 

untuk memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab dari suatu perilaku individu 

yang bersangkutan dan informasi dari catatan anekdot ini bermanfaat bagi 

konselor dalam mengadakan konseling. Catatan anekdot juga mempunyai 

kegunaan dalam melaksanakan observasi trerhadap tingkah laku anak. 

Kegunaanya untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang anak sebagai 

individu yang kompleks, memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab dari suatu 

problema yang dihadapinya, dan dapat dijadikan dasar utuk pemecahan masalah 

anak. 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Panti Asuhan 

 
Variabel Indikator Deskriptor 

Kepercayaan 
diri rendah 

Kemampuan 
berkomunikasi 

Gugup  
Berbicara dengan gemetaran 
Tidak melihat lawan bicara 
Tidak bisa mendemonstrasikan 
kemampuan berbicara yang 
meyakinkan dan kemampuan 
mendengarkan yang meyakinkan 

Ketegasan  Duduk tidak tenang 
Pandangan mata kosong 
Bersikap salah tingkah 
Muka pucat dan Mengeluarkan 
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keringat berlebih 
Penampilan diri Tidak berani menceritakan 

keadaan dirinya 
Cenderung pendiam 

 

3.5 Keabsahan Data 

Untuk memenuhi standar keabsahan data, istilah yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas (credibility). Kredibilitas 

dimaksudkan untuk merangkum bahasan menyangkut kualitas penelitian kualitatif 

(Poerwandari, 1998: 16). Peneliti melakukan upaya antara lain dengan 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

dan triangulasi waktu (Sugiyono,2008: 372-373). 

3.5.1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber dalam 

penelitian ini adalah pembina panti, teman klien dan klien itu sendiri. Data dari 

ketiga sumber tersebut dideskripsikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, 

dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Selanjutnya data tersebut 

dianalisis dan disimpulkan.  

3.5.2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik 

yang berbeda disini adalah melalui wawancara dan observasi  
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3.5.3. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada 

saat pengumpulan data berlangsung peneliti sudah memulai melakukan analisis 

data yang masuk dan selanjutnya menyusun strategi untuk melengkapinya. Dari 

analisis awal ini diharapkan memperoleh simpulan sementara yang merupakan 

bagian dari keseluruhan proses analisis.  

Analisis data selama di lapangan dilakukan pada saat proses wawancara dan 

observasi. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 337), aktivitas dalam analisis 

data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap sektor dalam latar 

penelitian mengatasi kepercayaan diri rendah kelayan dengan menerapkan proses 
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konseling perorangan dengan pendekatan realita pada beberapa kelayan di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang. Wawancara dilakukan kepada pembina panti, teman 

klien, dan klien itu sendiri. Sedangkan observasinya dilakukan kepada tiga klien 

yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini analisisnya 

menggunakan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dipilah agar fokus pada 

permasalahan. Setelah data dipilah kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan kemudian disimpulkan agar jelas 

permasalahannya. 

Untuk mempermudah dalam memahami teknik analisis data, di bawah ini 

ada gambar metode analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles&Huberman: 

         Periode pengumpulan 

.....................................................                         

                               Reduksi data 

Antisipasi               Selama                    Setelah  

                                Display data 

                                Selama                   Setelah                      ANALISIS       

                                Kesimpulan/verifikasi 

                                Selama                    Setelah 

                                                                             

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (flow model). 
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3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks 

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu.  

Pada tahap ini praktikan memilah-milah lagi tentang keterangan yang 

diberikan oleh  berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan klien. 

Praktikan juga menganalisis hasil perolehan data yang akan disesuaikan  

untuk diangkat dalam penanganan kasus. Reduksi data ini tidak hanya 

dimaksudkan agar menjadi padat sehingga mudah dikelola, tetapi juga agar 

lebih mudah dipahami dari perspektif masalah yang dibahas. 

 

3.6.2 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.  
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3.6.3 Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian mengatasi 

kepercayaan diri rendah kelayan melalui konseling perorangan dengan pendekatan 

realita yang telah dilaksanakan dan pembahasannya. 

 

4.1   Hasil Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

upaya dan keberhasilan dalam mengatasi kepercayaan diri rendah pada kelayan 

Panti Asuhan Al-Huda Semarang melalui konseling perorangan dengan 

pendekatan realita. Sebelum melaksanakan konseling, terlebih dahulu 

dilaksanakan seleksi subyek. Subyek penelitian diperoleh melalui wawancara 

kepada pembina panti dan teman panti asuhan kemudian ditindak lanjut dengan 

observasi terhadap subjek penelitian. Hasil dari seleksi subyek diperoleh tiga 

subyek penelitian yang memiliki kepercayaan diri rendah yaitu, MD, TT, dan UA. 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka untuk mempermudah dan 

memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan diuraikan gambaran atau 

karakteristik kepercayaan diri rendah kelayan sebelum klien memperoleh layanan 

konseling perorangan dengan pendekatan Realita, hasil setiap tahap konseling 

perorangan dengan pendekatan Realita dijelaskan secara keseluruhan. 
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4.1.1 Gambaran Kepercayaan Diri Rendah Klien Sebelum Memperoleh 

Layanan Konseling Realita 

Berikut gambaran lengkap kepercayaan diri rendah klien sebelum 

memperoleh layanan konseling realita. Pemaparan gambaran kepercayaan diri 

rendah kelayan adalah sebagai berikut: 

4.1.1.1  Klien 1 (MD) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina panti, teman klien dan 

klien sendiri diperoleh gambaran bahwa klien memiliki rasa kurang percaya diri. 

Gambaran kepercayaan diri rendah klien adalah sebagai berikut: 

1) Gugup jika berhadapan dan berkomunikasi dengan lawan jenis bahkan dengan 

teman laki-lakipun jarang mengawali komunikasi dan tidak aktif berkomunikasi. 

2) Mudah tersinggung terhadap perkataan bahkan jika diberi nasehat. Jika diberi 

nasehat, klien memang tampak mendengarkan nasehat tersebut, tetapi 

keesokan paginya klien lebih pendiam bahkan menghindari situasi tatap muka 

dengan pemberi nasehat tersebut. 

3) Suka menyendiri dan cenderung pendiam. Sifat pendiam klien sudah terlihat 

sejak klien berada di panti asuhan dan memang itu adalah sifat klien dari kecil. 

Klien memang lebih suka menyendiri dibandingkan dengan teman panti lain. 

Bahkan klien tidak pernah terbuka jika memiliki masalah. 

4.1.1.2 Klien 2 (TT) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina panti, teman klien dan 

klien sendiri diperoleh gambaran bahwa klien memiliki rasa kurang percaya diri. 

Gambaran kepercayaan diri rendah klien adalah sebagai berikut: 
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1) Tidak terbiasa untuk berkomunikasi dengan teman lawan jenis sehingga 

gugup disaat berbicara dengan teman lawan jenis, namun jika berbicara 

dengan teman laki-laki klien tidak mempunyai masalah gugup ataupun grogi. 

2) Merasa kesulitan berinteraksi dengan lingkungan dan orang baru. Klien 

cenderung merasa khawatir dan cemas ketika berhadapan dengan lingkungan 

ataupun situasi  dan orang-orang baru. Sehingga klien cenderung 

membutuhkan waktu lama dalam hal penyesuaian diri dengan situasi dan 

orang baru. 

4.1.1.3 Klien 3 (UA) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina panti, teman klien dan 

klien sendiri diperoleh gambaran bahwa klien memiliki rasa kurang percaya diri. 

Gambaran kepercayaan diri rendah klien adalah sebagai berikut: 

1) Terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain sehingga 

perilakunya terlihat kaku. Klien lebih bersikap diam jika ada orang lain 

mendekatinya. 

2) Memiliki perasaan kurang dihargai dan kurang dicintai oleh lingkungan 

khususnya di lingkungan sekolah sehingga saat klien berada di lingkungan 

sekolah lebih cenderung pendiam daripada saat klien berada di panti asuhan. 

Saat klien berada di panti asuhan, perilakunya lebih leluasa. 

3) Memiliki perasaan tidak mampu untuk berbuat lebih baik dalam segala hal. 

Klien tidak percaya bahwa dirinya memiliki kelebihan dan terlalu bersikap 

pasrah terhadap keadaannya. 
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4.1.2 Analisis Permasalahan dan Treatment  

4.1.2.1 Klien I  

Dalam pengidentifkasian klien pertama akan dijelaskan mengenai identitas 

klien dan masalah klien, data kasus, analisis dan diagnosis permasalahan klien 

kemudian setelah itu praktikan memberikan prognosis atau rencana bantuan yang 

akan diberikan kepada klien. Setelah praktikan memberikan prognosis kemudian 

dilakukan pemberian treatment pada klien yang akan dilakukan selama beberapa kali 

pertemuan dalam konseling. 

4.1.2.1.1 Identifikasi Kasus 

1) Identitas Klien 

Nama    : MD 

Tempat tgl lahir  : Rembang 24 Agustus 1995 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Alamat   : Rembang 

Agama   : Islam 

Hobi    : Sepak Bola 

Anak ke   : 2 dari 4 bersaudara 

Nama ayah/pekerjaan : TI/Petani 

Nama ibu/pekerjaan : MH/Petani 

2) Sipnosis Kasus  

 Pada pertemuan ini hubungan klien dan konselor sudah terjalin dengan 

baik. Hasil wawancara dari berbagai pihak diperoleh bahwa klien termasuk 

anak yang pendiam dan cenderung menutup diri. Klien jarang sekali 

mengawali untuk berkomunikasi, lebih sering diajak bicara temannya terlebih 
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dahulu saat berkomunikasi. Prestasi klien di sekolah sedang-sedang saja tetapi 

nilainya tuntas semua. Klien termasuk anak yang dapat mematuhi peraturan 

yang ada di panti asuhan.  

 Klien tinggal di panti asuhan sejak SMP. Klien tinggal di panti asuhan 

ini atas rekomendasi oleh orangtuanya, sedangkan keinginan klien adalah 

tinggal di pondok pesantren daerah kudus. Klien mengaku bahwa klien merasa 

kurang percaya diri dalam hal berkomunikasi dengan teman lawan jenis dan 

grogi jika berhadapan dengan orang yang baru dikenal, hal ini dikarenakan 

klien memiliki sifat tertutup dan jarang untuk mengawali komunikasi sehingga 

klien lebih bersikap pendiam jika berhadapan dan berkomunikasi dengan 

teman lawan jenis ataupun dengan orang baru. Bahkan klienpun jarang 

mengawali komunikasi dengan teman laki-lakinya. Klien kurang bisa terbuka 

dengan orang lain apalagi orang yang baru dikenalnya seperti halnya apabila 

klien mempunyai masalah, klien akan simpan sendiri karena klien takut kalau 

cerita dengan temannya nanti akan diceritakan ke teman lain. Klien mudah 

tersinggung terhadap perkataan orang lain bahkan apabila diberi nasehat klien 

sangat mudah tersinggung. Saat klien diberi nasehat memang seperti 

memperhatikan dan mendengarkan nasehat tersebut, namun keesokan harinya 

klien menjadi lebih pendiam bahkan menghindari situasi tatap muka dengan 

pemberi nasehat.  

3) Jenis, Nama dan Tingkat Kasus 

Jenis  :   Masalah pribadi 

Nama kasus :   Kepercayaan diri rendah kelayan panti asuhan 
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Tingkat kasus : Sedang, karena klien menyadari permasalahannya tapi 

klien masih memerlukan bantuan orang lain. 

4.1.2.1.2 Data Kasus 

1. Data dari Klien 

Klien anak kedua dari empat bersaudara dan klien mempunyai 

seorang kakak laki-laki dan 2 orang adik. Kakaknya sudah bekerja tetapi di 

luar daerahnya. Sedangkan adiknya masih bersekolah. Klien adalah anak 

yang tertutup sehingga sering merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan 

orang baru. Apalagi jika bergaul dengan teman lawan jenis. Klien termasuk 

orang yang mudah tersinggung terhadap perkataan orang lain bahkan untuk 

sebuah nasehat. Klien merasa tidak nyaman dengan masalahnya tersebut, 

karena mudah tersinggung dan terganggu dalam proses berinteraksi dengan 

teman sebayanya khususnya berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

lawan jenis dan orang yang baru dikenal karena klien cenderung grogi dan 

tidak percaya diri. 

2. Informasi dari Pembina Panti Asuhan 

Klien berasal dari keluarga kaum dhuafa. Menurut pembina panti, 

klien termasuk anak yang kurang percaya diri, hal ini disebabkan karena 

klien selalu merasa adanya perbedaan status sosial. Sehingga untuk 

berinteraksi dengan lingkungan luar panti terdapat hambatan. Klien 

cenderung menutup diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan 

sering grogi jika berhadapan dengan orang yang baru dikenal. Secara 
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akademik, klien sedang namun nilainya tuntas semua. Klien termasuk anak 

yang kurang komitmen dalam hal pengambilan keputusan.  

3. Informasi dari Teman Klien 

Menurut temannya, klien adalah anak yang pendiam. Klien 

cenderung menutup diri jika ada masalah berhubungan dengan dirinya 

maupun keluarganya. Jika tidak ada yang mengawali percakapan, klien 

cenderung diam. Lebih sering yang mengawali percakapan adalah 

temannya. Klien termasuk anak yang mudah tersinggung jika diberi 

nasehat baik oleh temannya maupun oleh pembina panti. 

4.1.2.1.3 Analisis dan Diagnosis Kasus 

1) Analisis Kasus 

Data yang telah didapat dengan observasi dan wawancara dengan 

klien, pembina panti asuhan dan teman klien dapat digunakan sebagai 

analisis bahwa klien mengalami masalah kurang percaya diri. Sifat klien 

yang tertutup dan cenderung pendiam membuat klien merasa kesulitan 

untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Klien cenderung tertutup dan 

pendiam selain karena itu adalah sifat klien dari kecil, juga karena klien 

merasa bahwa klien mudah tersinggung terhadap perkataan bahkan nasehat 

dari orang lain, sehingga klien sering menghidari situasi komunikasi. 

Menurut pembina panti, biasanya setelah diberi nasehat oleh pembina panti, 

keesokan harinya klien seolah-olah menghindari pertemuan dengan pembina 

panti. Bahkan jika bertemupun klien cenderung lebih diam. Begitu juga 

menurut teman klien. Jika berada di sekolahan, klien mudah tersinggung 
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dengan perkataan orang lain padahal itu hanya bercanda apalagi jika 

berhubungan dengan status sosialnya. Sedangkan menurut teman panti, 

Klien akan dapat menyesuaikan diri dalam berkomunikasi dengan 

temannya, jika temannya lebih aktif dalam hal berkomunikasi dengannya, 

namun jika temannya tertutup, maka klienpun akan mengalami hambatan 

dalam berkomunikasi dengannya. 

Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari klien serta hasil 

keterangan yang diperoleh melalui pengamatan lain dapat dikatakan bahwa 

memang gejala perilaku yang dimunculkan klien sesuai dengan hasil 

keterangan yang diperoleh melalui sumber lain. Menurut keterangan yang 

diperoleh, klien kerap terlihat menyendiri dan jarang bercerita tentang 

masalahnya. Klien juga cenderung pendiam dan kerap kali tersinggung jika 

diberi nasehat. Hal ini dibenarkan oleh pengamatan pembina panti dan 

teman-teman klien. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sikap klien yang kurang 

percaya diri dalam hal berkomunikasi dengan lawan jenis disebabkan karena 

sifat klien yang tertutup dan klien jarang mengawali percakapan. Sedangkan 

kesulitan klien untuk berinteraksi dalam pergaulannya disebabkan karena 

klien mudah tersinggung dan masih sensitif terhadap perkataan orang lain 

mengenai dirinya. Bahkan klien sensitif jika diberi nasehat. Hal inilah yang 

membuat klien bersikap tertutup kepada orang lain.  

2) Diagnosis Kasus 

(1) Esensi Kasus 
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Kasus yang dialami klien merupakan kasus pribadi yaitu 

kurangnya kepercayaan diri sebagai akibat sensitifitas batin yang 

berlebihan karena mudah tersinggung terhadap perkataan orang lain dan 

sifat klien yang pendiam. Keadaan ini mengakibatkan klien terganggu 

dalam pergaulan terutama berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain.  

Sifat kasus dari klien ini dikatakan irrasional. Klien sadar bahwa 

masalah kepercayaan diri rendahnya dapat mengganggu proses 

berintertaksi dan berkomunikasi dalam pergaulannya, tetapi klien masih 

mennunjukkan sikap tidak rasional tersebut yaitu masih bersikap pemalu, 

mudah tersinggung dan pendiam. 

Tingkatan kasus yang dialami oleh klien yaitu termasuk kategori 

sedang karena meskipun klien sering merasa kesulitan untuk berinteraksi 

dengan teman lawan jenis dan cenderung grogi berhadapan dengan orang 

baru dan lingkungan baru, klien masih bisa berinteraksi dengan teman 

sebayanya yang laki-laki. 

(2) Latar Belakang Kasus 

(a) Latar belakang intern 

Latar belakang intern dari permasalahan yang dialami oleh klien 

yaitu, klien memiliki sensitifitas batin yang berlebihan. Sensitifitas batin 

yang berlebihan ini disebabkan karena klien cenderung tersinggung 

terhadap perkataan orang lain bahkan klien tersingung dan menghindar 

setelah diberi nasehat. Klien memiliki sifat introvet dan cenderung 

pendiam sehingga tidak aktif dalam berkomunikasi khususnya dengan 
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orang baru dan lawan jenis. Sifat introvet dan pendiam ini memang telah 

dimiliki klien sejak kecil. Adanya sifat tersebut membuat klien merasa 

kesulitan dalam hal pergaulan dengan teman sebayanya khususnya lawan 

jenis dan orang baru. 

(b) Latar belakang ekstern 

Latar belakang ekstern yang mempengaruhi masalah klien yaitu, 

klien tinggal di panti asuhan bukan atas keinginannya sendiri melainkan 

atas perintah dari kedua orangtuanya yang menginginkan anaknya 

bersekolah. Orangtuanya memasukkan klien ke panti asuhan tersebut 

karena orangtua klien ingin klien dapat bersekolah sambil menuntut ilmu 

agama, sehingga klien merasa tidak nyaman tinggal di tempat tersebut.  

(c) Sebab pencetus masalah 

Yang menjadi penyebab timbulnya masalah klien yaitu 

diantaranya: (1) keputusan klien tinggal di panti asuhan bukan karena 

keinginannya sendiri melainkan atas perintah orangtuanya, (2) klien 

cenderung pendiam dan introvet dalam hal berkomunikasi dengan lain 

khususnya orang yang baru dikenalnya dan lawan jenis, (3) klien mudah 

tersinggung terhadap perkataan orang lain bahkan jika diberi nasehat. 

(3) Dinamika Psikis Klien 

(a) Dinamika Psikis yang Bersifat Negatif 

Dinamika negatif yang muncul dalam diri klien yaitu kurangnya 

kemauan klien untuk aktif dalam proses berkomunikasi dengan orang 

lain, terlalu sensitif terhadap perkataan orang lain apalagi berupa kritikan 



94 

 

terhadap dirinya, bahkan jika diberi nasehatpun klien cenderung mudah 

tersinggung. Karena memiliki sensitifitas batin yang berlebihan, klien 

selalu merasa bahwa orang lain selalu lebih baik dari dirinya dan klien 

memiliki banyak kekurangan. Perasaan minder inilah yang nantinya akan 

berpengaruh pada cara klien dalam berinteraksi dengan teman sebaya 

maupun dengan lingkungan masyarakat.  

(b) Dinamika Psikis yang Bersifat Positif 

Dinamika psikis bersifat positif yang muncul pada diri klien 

yaitu, klien masih dapat bergaul dengan teman sebayanya yang laki-laki 

di sekolah dan masih mau menekuni sekolahnya.  

4.1.2.1.4 Prognosis 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dialami klien tentang masalah 

kepercayaan diri klien, maka diupayakan memberikan penanganan terhadap 

masalah yang dialami oleh klien. Upaya bantuan tersebut antara lain: 

(1) Memberikan bimbingan kepada klien. 

(2) Memberikan pemahaman dan sikap berani menerima kenyataan hidup, dengan 

jalan membantu membuat perencanaan perilaku untuk lebih percaya diri.  

(3) Memberikan alternatif pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah 

klien yaitu membangkitkan kemauan yang keras, membiasakan untuk 

memberanikan diri.  

Dari beberapa upaya yang akan digunakan oleh konselor diatas maka dalam 

hal ini konselor menggunakan pendekatan konseling realita. Konselor memilih 

pendekatan ini karena diharapkan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada 
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dan sesuai, klien mampu bertanggung jawab atas siapa mereka dan ingin menjadi 

apa mereka serta mengembangkan rencana-rencana yang bertanggung jawab. 

1) Rencana yang akan digunakan 

Dalam penelitian ini konselor menggunakan pendekatan realita karena 

sesuai dengan tujuan konseling yaitu, mencapai otonomi dan menemukan 

kebutuhannya. Klien dibantu untuk menemukan tingkah lakunya sendiri 

secara realistis.  

2) Prosedur yang digunakan 

Prosedur yang digunakan dalam konseling realita yaitu: 

a) Eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi (wants and needs). Klien 

didorong untuk dapat memahami kemudian mengungkapkan semua 

kebutuhan dan keinginannya beserta persepsi klien terhadap 

kebutuhannya yang meliputi kebutuhan bertahan hidup (survival), 

mencintai dan dicintai (love and belonging), kekuasaan atau prestasi 

(power or achievement), kebebasan atau kemerdekaan (freedom or 

independence), dan kesenangan (fun). 

b) Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing), yaitu tahap dimana 

konselor mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna mencapai  

kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh klien yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. Tahap ini difokuskan untuk 

mendapatkan kesadaran akan total perilaku klien. 

c) Evaluasi diri (self evaluation). Pada tahap ini, konselor bersama klien 

mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan klien dalam rangka 
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memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setelah proses evaluasi diri ini 

diharapkan klien dapat memberikan penilaian sendiri akan perilakunya. 

Tujuan evaluasi diri ini yaitu agar klien menilai tingkah lakunya sendiri 

untuk menentukan bagaimana baiknya tingkah laku itu berguna bagi 

dirinya. 

d) Rencana dan Tindakan (planning). Pada tahap terakhir ini, Konselor 

bersama klien membuat rencana tindakan guna membantu klien 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Rencana yang akan dilakukan 

klien didasari motivasi dan kemampuan klien, rencana yang mudah 

dipahami, sebelum rencana dilaksanakan, dievaluasi terlebih dahulu 

apakah realistis dan dapat dilaksanakan. Mengajak klien untuk 

melaksanakan rencana secara independen, dan agar klien berkomitmen 

terhadap rencananya, rencana dibuat tertulis dan klien bertanda tangan 

didalamnya. 

4.1.2.1.5 Treatment  

Dalam pelaksanaan treatment yang diberikan oleh praktikan akan 

dipaparkan mengenai proses pelaksanaan konseling dari tiap pertemuan dari 

masing-masing klien dan juga dipaparkan mengenai follow up yang akan 

diberikan oleh praktikan. 

1) Waktu dan proses pelaksanaan treatment  

Dalam pelaksanaan treatment ini, konselor memerlukan waktu untuk 

beberapa kali pertemuan. Pertemuan tersebut dilaksanakan selama lima kali. 

Untuk penjelasanya dapat dilihat secara lebih rinci yaitu sebagai berikut: 
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(1) Pertemuan pertama  

Hari/tanggal : Kamis/ 16 desember 2010  

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 16.00-16.45 WIB 

Dalam pertemuan ini diadakan pembinaan hubungan baik antara 

konselor dengan klien selama proses konseling berlangsung hingga 

mencapai tujuannya. Sebelum memasuki tahap inti dijelaskan terlebih 

dahulu tentang tata cara yang harus dilakukan oleh konselor maupun klien. 

Diantara tata cara tersebut antara lain tentang lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk proses konseling, permasalahan yang akan dibahas, 

tujuan yang ingin dicapai dalam konseling serta batasan peran antara 

konselor dan klien.  Sesuai kesepakatan dengan klien, konseling akan 

dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit. Selain itu dijelaskan juga 

mengenai asas yang digunakan dalam konseling agar klien menaruh 

kepercayaan dalam mengikuti proses selanjutnya. Dalam pertemuan ini 

konselor berusaha membina hubungan baik terlebih dahulu dengan klien. 

Pembinaan hubungan baik ini di maksudkan agar tumbuh kenyamanan dan 

keterbukaan oleh klien agar dapat merasa nyaman dan terbuka dalam 

menceritakan masalah yang dialaminya tersebut. 

Dalam pelaksanaan konseling pertama ini konselor berusaha agar 

klien dengan sukarela dan secara terbuka menceritakan masalah yang 

sedang dialaminya. Di sini konselor berperan sebagai konselor yang 

menunjukkan sikap hangat dan membuka pembicaraan dengan membahas 
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topik netral terlebih dahulu. Agar suasana konseling tidak kaku atau tegang 

untuk mencairkan suasananya terlebih dahulu membicarakan hal-hal di luar 

permasalahan yang sedang dihadapi klien seperti menanyakan keadaan dan 

kegiatan yang dilakukan klien hari ini. Setelah membahas topik netral, 

kemudian klien sedikit demi sedikit dipancing untuk bercerita.  

Dari proses wawancara konseling, klien dapat menceritakan bahwa 

keinginan klien adalah dapat tinggal dengan kedua orang tuanya. 

Sebenarnya klien ingin tinggal di pondok pesantren daerah kudus, tapi 

tidak diizinkan orangtuanya karena orangtua klien tidak dapat 

mengawasinya dan tidak tahu kondisi ponpes tersebut. Pada saat 

saudaranya yang pernah menjadi pengurus panti ini merekomendaikan MD 

untuk tinggal di panti tersebut, orangtua MD menyetujuinya, karena selain 

dekat, orangtuanya juga bisa tenang karena masih dapat mengawasinya dan 

sudah mengetahui seluk beluk yayasan tersebut. Orangtua MD juga 

mengetahui bahwa anak asuh di panti tersebut akan di sekolahkan sampai 

menengah keatas selain mendapatkan pelajaran agama juga. Karena 

orangtua MD mengetahui dengan jelas kegiatan yang ada di panti tersebut, 

maka orangtuanya setuju agar MD tinggal di panti tersebut. Agar proses 

konseling tidak terlihat tegang maka konselor juga memberikan suasana 

humor pada klien sehingga klien merasa nyaman dan rileks dalam 

mengikuti proses konseling.  

Klien memiliki kepercayaan diri rendah jika berinteraksi dengan 

orang yang baru dikenal dan teman lawan jenisnya karena masih merasa 
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ada perbedaan status sosial. klien juga cenderung sensitif terhadap 

perkataan orang lain mengenai dirinya bahkan sensitif terhadap nasehat. 

Hal inilah yang membuat klien cenderung menutup diri. Pada pertemuan 

awal ini klien sudah dapat menceritakan sebab munculnya permasalahan 

secara mendalam. Karena waktu yang telah disepakati sudah habis maka 

konselor akan melanjutkan proses konseling pada pertemuan selajutnya. 

Evaluasi 

Klien merasa senang mengikuti konseling pada pertemuan awal 

karena klien berharap bahwa konselor dapat membantu dan memberikan 

solusi untuk pemecahan masalah yang dialami. Klien sudah berani 

menceritakan keinginanan, gejala dan sebab permasalahannya. 

(2) Pertemuan kedua 

Hari/tanggal : Kamis/ 30 Desember 2010 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 16.00-16.30 WIB 

Pada pertemuan ini melanjutkan proses treatment yaitu tahap 

eksplorasi kebutuhan, keinginan dan persepsi klien. Sebelum masuk ke 

tahap tersebut, konselor selalu mengadakan pembinaan hubungan baik 

terlebih dahulu dengan membahas kegiatan-kegiatan yang telah klien 

lakukan. Setelah hubungan baik tercipta dan setelah klien mengetahui peran 

masing-masing antara peneliti dan klien, pada fase ini diupayakan agar 

klien mengungkapkan segala keluhan atas permasalahan yang sedang 

dialami berkaitan dengan kepercayaan diri rendahnya. Klien 
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mengungkapkan permasalahannya bahwa dia memiliki kepercayaan diri 

rendah yang berhubungan dengan kesulitan berinteraksi saat berkomunikasi 

dengan lawan jenis, cenderung sensitif terhadap perkataan orang mengenai 

dirinya sehingga cenderung menutup diri.  

Klien mengungkapkan bahwa dirinya pernah mencoba untuk 

mengawali komunikasi dengan lawan jenis, namun klien masih merasa 

malu dengan status sosialnya, sehingga akhirnya klien mengurungkan 

niatnya. Jika klien memiliki masalah klien selalu menyelesaikannya sendiri, 

karena jika menceritakannya kepada temannya, klien takut bahwa 

permasalahannya akan diceritakan ke orang lain. Karena sensitifitas 

batinnya yang berlebihan, klien cenderung memilih teman dalam 

pergaulannya padahal klien ingin sekali dapat berinteraksi dengan 

lingkungan dan teman sebayanya dalam berbagai situasi tanpa perasaan dan 

pikiran negatifnya terhadap keadaan sosialnya dan selalu menganggapnya 

tidak mampu sedangkan menganggap orang lain selalu lebih baik darinya. 

Klien ingin sekali dapat mengontrol pikiran dan perasaan negatifnya 

tersebut sehingga mampu bersikap kritis dan objektif.  

 

 Evaluasi 

Klien mampu lebih terbuka dengan mengungkapkan kebutuhan, 

keinginan dan persepsi tentang kehidupannya. Klien mengungkapkan 

bahwa klien ingin memiliki kepercayaan diri yang baik, tidak kesulitan 

dalam hal berinteraksi dengan lingkungan dan teman sebayanya karena 
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tidak mampu mengontrol pikiran negatifnya dan perasaan sensitifnya 

terhadap status sosialnya tersebut. 

(3) Pertemuan ketiga 

Hari/tanggal : Rabu/ 5 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.20-19.50 WIB 

Pada pertemuan ketiga ini konselor melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan kedua. Pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tentang 

wants and needs tentang berbagai tahapan antara lain, analisis wants and 

needs, sharing wants and perception, dan getting commitment. 

Fase ini juga membahas tiga tahapan yaitu: 

1) Analisis wants and needs 

Klien memiliki keinginan yaitu dapat berinteraksi dengan 

lingkungan dan teman sebayanya dalam berbagai situasi tanpa 

perasaan dan pikiran negatifnya terhadap keadaan sosialnya dan 

mampu bersikap kritis dan objektif terhadap diri sendiri dan 

lingkungannya. Keinginan ini muncul ketika klien menyadari bahwa 

dirinya sudah menginjak kelas IX dan percaya diri penting untuk 

membantu dirinya dalam proses berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sebelumnya klien masih cuek masalah kepercayaan diri rendahnya 

yang selalu merasa gugup jika berhadapan dan berkomunikasi dengan 

lawan jenis karena klien tidak terlalu merasa kesulitan berinteraksi 

dengan teman laki-lakinya.  
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2) Sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persepsi tentang 

kepercayaan diri dan keinginannya kedepan. Konselor memberikan 

penjelasan tentang sikap percaya diri. Kalau ingin bisa selalu dapat 

menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi maka 

sekiranya memiliki rasa percaya diri untuk mencoba mengawali 

komunikasi dan merubah sifat tertutup dan pendiam. Kalau tidak 

memiliki rasa percaya diri untuk melakukan hal tersebut, maka 

keinginan tersebut akan sulit terwujud. Klien menyadari hal tersebut, 

setelah sebelumnya klien tidak aktif untuk mengawali komunikasi dan 

tertutup, akhirnya klien mencoba untuk terbuka dengan teman 

sebayanya dan mengawali komunikasi khususnya denga lawan jenis. 

Klien menyadari pentingnya sikap percaya diri baginya dan pentingnya 

bersikap kritis dan objektif terhadap lingkungan agar dirinya tidak 

terlalu sensitif lagi. 

3) Getting commitment 

Setelah memahami dan meyakini tentang keinginannya serta 

persepsi tentang belajar maka dilanjutkan dengan membuat komitmen 

dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

• saya tidak mau percaya diri 

• saya mau tetapi tidak mau berusaha memulai lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan untuk lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan sebaik mungkin 
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• saya akan melakukan apapun untuk dapat bersikap percaya diri 

dari beberapa komitmen tersebut klien memilih yang keempat yaitu 

akan mengusahakan sebaik mungkin. Setelah klien menyadari 

pentingnya sikap percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain 

khususnya lawan jenis, klien akan mengusahakan sebaik mungkin 

untuk bersikap percaya diri supaya keinginan-keinginannya dapat 

tercapai. 

Setelah pembahasan tentang wants and needs konselor akan 

melanjutkan tahap selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan tindakan. Tahap ini 

dilakukan untuk untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Berdasarkan analisis kebutuhan, persepsi dan 

komitmen, klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk bersikap 

percaya diri dalam hal berkomunikasi dengan orang lain khususnya lawan 

jenis. Konselor meminta klien untuk mengungkapkan hal apa saja yang 

dilakukan untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tindakan yang pernah 

dilakukan antara lain: membangkitkan kemauan yang keras untuk 

membangkitkan rasa percaya diri. Klien mengungkapkan, dia selalu 

berusaha memotivasi diri untuk dapat lebih percaya diri karena dengan cara 

tersebut dapat membangun kepribadiaannya lebih kuat. 

Evaluasi: 

Pada fase ini, klien mulai menyadari pentingnya memiliki rasa 

percaya diri dalam dirinya dan mengungkapkan komitmen untuk 

mengusahakan sebaik mungkin bersikap percaya diri dalam hal 
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berkomunikasi dengan orang lain khususnya lawan jenis. Keinginan klien 

yaitu dapat berinteraksi dengan lingkungan dan teman sebayanya dalam 

berbagai situasi tanpa perasaan dan pikiran negatifnya terhadap keadaan 

sosialnya dan mampu bersikap kritis dan objektif terhadap diri sendiri dan 

lingkungannya. Klien dan konselor bersama-sama menganalisis tindakan 

yang pernah dilakukan klien untuk mengatasi masalah kepercayaan diri 

rendahnya dan Klien mengungkapkan semua tindakan yang pernah 

dilakukan sehingga klien mengetahui arah dan tindakan dalam pencapaian 

kebutuhannya.  

(4) Pertemuan keempat 

Hari/tanggal : Senin/ 10 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.20-19.50 WIB 

Pada pertemuan keempat diadakan evaluasi diri dilanjutkan rencana 

dan tindakan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang 

dilakukan klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Konselor mengulangi secara singkat tentang hasil pertemuan sebemumnya 

tentang arah dan tindakan yang pernah dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan. Setelah itu melanjutkan mengevaluasi tindakan yang telah 

dilakukan. 

Dengan membangkitkan kemauan yang keras untuk lebih percaya 

diri membuat dirinya lebih nyaman melakukan kegiatan-kegiatannya baik 

di panti asuhan maupun di sekolah karena dengan membangkitkan 
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kemauan yang keras dapat membuat dirinya termotivasi untuk bersikap 

percaya diri.  Namun terkadang sensitifitasnya yang berlebihan 

membuatnya terlalu fokus pada kelemahannya dan menganggap orang lain 

lebih baik darinya. 

Klien menyadari bahwa klien melakukan tindakan yang kurang 

tepat dan tidak benar sehingga klien ingin merencanakan tindakan untuk 

lebih baik. Untuk memecahkan permasalahannya maka disusun alternatif 

pemecahan masalah klien yaitu: 

2. Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun 

rasa percaya diri yang kuat. 

3. Biasakan untuk memberanikan diri dan pandai membaca situasi. 

4. Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 

5. Klien membiasakan untuk memberanikan diri dengan sikap positif 

yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi – situasi sebagai 

salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. 

6. Klien berpikir kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya 

Setelah alternatif pemecahan tersusun, klien memilih salah satu 

alternatif yang menurutnya tepat dan bertanggung jawab. Klien mengambil 

keputusan untuk pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan 

kepada orang lain. Keputusan yang klien ambil dapat memotivasi dirinya 

untuk lancar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain 

Evaluasi: 
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Klien bersama konselor membicarakan dan mempertimbangkan bersama 

tentang berbagai alternatif untuk mengatasi kepercayaan diri rendah. Dalam 

hal ini klien berusaha untuk melakukan yang terbaik agar masalahnya dapat 

teratasi. 

(5) Pertemuan kelima 

Hari/tanggal : Kamis/ 20 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.10-19.45 WIB 

 Pada pertemuan kelima ini, konselor menanyakan perkembangan 

pada klien setelah kurang lebih satu minggu melaksanakan komitmennya. Klien 

dipersilahkan untuk menceritakan hasil yang dirasakan selama satu minggu. 

Dengan klien mencoba untuk selalu melakukan penyesuaian diri dan pendekatan 

dengan orang lain, maka klien belajar lebih aktif berkomunikasi. Dengan begitu, 

klien lebih berani mengawali komunikasi dengan lawan jenis. Klien mulai bisa 

untuk mengawali komunikasi dengan lawan jenis di berbagai situasi baik di 

sekolah maupun di panti asuhan. Dan klien juga mulai bisa berpikir positif 

tentang penilaian orang terhadap dirinya dan itu dijadikan klien sebagai cara 

untuk memperbaiki kelemahan dirinya, walaupun terkadang itu tidak sesuai 

dengan yang dirasakan klien. Setelah proses konseling, klien juga lebih terbuka 

untuk menceritakan tentang dirinya, tidak pasif dalam berkomunikasi. 

Evaluasi: 

Klien lebih terbuka untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam 

berbagai situasi. Klien lebih terbuka dan tidak terlihat canggung lagi. 
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4.1.2.1.6 Follow Up 

Peneliti dan klien mengadakan kesepakatan dan diperoleh kesepakatan 

bahwa tidak ada upaya tindak lanjut karena klien sudah melaksanakan 

komitmennya dengan baik dan dapat mengatasi masalahnya kepercayaan diri 

rendahnya. Klien juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih mudah dalam hal 

pergaulannya dengan teman sebayanya dan tidak canggung lagi untuk 

berkomunikasi dengan lawan jenis. 

4.1.2.1.7 Hasil Konseling Secara Keseluruhan 

Dari hasil pelaksanaan perlakuan atau treatment, maka kelayan panti 

asuhan yang mengalami permasalahan kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

melalui konseling perorangan dengan pendekatan Realita. Ini terlihat dari 

perubahan atau perkembangan klien sesudah pemberian treatment. Setelah 

diberikan konseling, klien mengalami perubahan dan kepercayaan dirinya sudah 

mulai muncul meskipun belum sepenuhnya. Klien sudah mengalami perubahan 

karena klien benar-benar ingin memecahkan masalahnya. Klien membiasakan 

memberanikan diri untuk mengawali komunikasi dengan orang lain dan sekarang 

klien lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya baik di sekolah 

maupun di panti asuhan. Klien juga merubah pikiran negatifnya terhadap nasehat 

bahkan kritikan dari  teman maupun pembina panti, hal ini membuat klien tidak 

sensitif lagi, dan menjadikan kritikan untuk memperbaiki dirinya. Berikut 

perkembangan klien selama mengikuti konseling dapat dilihat dengan jelas 

melalui tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 Perkembangan Klien 1 Selama Mengikuti Konseling 

No Pertemuan Evaluasi

Understanding  Comfort  Action  

1.  Pertama (fase 
1: keterlibatan) 

Memahami bahwa 
klien harus bisa 
memecahkan 
masalahnya dan 
membutuhkan 
bantuan. 

Klien merasa senang 
walaupun masih 
gugup untuk 
mengungkapkan 
permasalahannya. 

Akan berusaha 
mencari jalan 
keluar dari 
permasalahan 
yang dihadapi 
supaya lebih 
percaya diri. 

2.  Kedua (Fase 2: 
Eksplorasi 
keinginan, 
kebutuhan dan 
persepsi) 

Klien mengetahui 
bahwa sikapnya 
yang kurang 
percaya diri jika 
berkomunikasi 
dengan lawan jenis 
dan memiliki 
sensitifitas batin 
yang berlebihan 
merupakan tindakan 
yang kurang tepat. 
Klien memahami 
bahwa sikap 
percaya dirinya 
dapat menjalankan 
aktivitas dengan 
lebih baik. 

Merasa bingung 
untuk mengatasi 
rasa percaya diri 
rendahnya. 

Berusaha untuk 
membangkitkan 
kemamuan yang 
keras lebih 
percaya diri 

3.  Ketiga (Fase 3: 
eksplorasi arah 
dan tindakan) 

Memahami bahwa 
tindakan yang 
dilakukan belum 
maksimal. 
Memahami bahwa 
dengan berpikir dan 
memiliki perasaan 
positif adalah modal 
utama untuk 
memiliki rasa 
percaya diri. 

Klien merasa senang 
karena ada 
pemahaman baru 
tentang berbagai 
tindakannya selama 
ini. 

Berusaha lebih 
baik lagi dalam 
memotivasi diri 
untuk lebih 
percaya diri 

4.  Keempat (fase 
4: evaluasi diri) 

Memahami bahwa
tindakannya selama 
ini belum optimal 

Merasa senang 
karena klien dapat 
menilai tindakan 

Lebih bersikap 
kritis dan objektif 
terhadap diri dan 
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karena masih belum 
mampu berpikir 
objektif tentang diri 
dan lingkungannya. 

yang telah 
dilakukannya selama 
ini. 

lingkungannya. 
Hal ini akan 
membuat klien 
belajar untuk tidak 
terlalu sensitif 
terhadap orang 
lain dan dapat 
berinteraksi 
dengan orang lain 
dan lingkungan 
dengan baik 

5.  Kelima (Fase 5: 
rencana dan 
tindakan) 

Klien mengerti 
tentang rencana dan 
tindakan yang akan 
dilakukan dan dapat 
berkomitmen akan 
hal tersebut. 

Merasa senang 
karena dapat 
merencanakan 
tindakan untuk 
mengatasi rasa 
percaya diri 
rendahnya. 

Klien memilih 
untuk lebih pandai 
melakukan 
penyesuaian diri 
dan melakukan 
pendekatan 
kepada orang lain 
agar lebih percaya 
diri dalam 
berinteraksi dan 
berkomunikasi 
dengan orang lain. 

 
 Pada pertemuan ini berlangsung tahap konseling dan fokus pada perilaku 

dan waktu sekarang. Pada tahap pertama yaitu keterlibatan. Tahap ini untuk 

membina hubungan baik dengan klien dan juga memperoleh banyak keterangan 

atau informasi mengenai permasalahan klien yaitu tentang kepercayaan diri 

rendahnya. Kepercayaan diri rendah klien berhubungan dengan gugup saat 

berkomunikasi dan berhadapan dengan lawan jenis dan sensitif terhadap perkataan 

orang lain. Penyebab klien mengalami kepercayaan diri rendah adalah karena sifat 

pendiam dan tertutup klien dan juga karena klien belum mampu untuk bersikap 

kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya. Tahap kedua yaitu eksplorasi 

keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Hasil dari pertemuan 

sebelumnya adalah klien ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi rasa percaya 
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diri rendahnya tersebut.  Pada tahap ini, konselor berusaha mengungkapkan 

kebutuhan dan keinginan klien beserta persepsi klien terhadap kebutuhannya. Dan 

klien mengalami hambatan dalam kebutuhan mencintai dan dicintai dan 

kesenangan. Klien dapat memahami semua kebutuhan, keinginan dan persepsinya. 

Klien dapat berkomitmen berusaha sebaik mungkin untuk membangkitkan 

kemauan yang keras agar lebih percaya diri. 

 Tahap selanjutnya adalah eksplorasi arah dan tindakan (direction and 

doing). Tahap ini untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan klien yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan 

bahwa tindakan yang dilakukan selama ini untuk lebih percaya diri yaitu dengan 

berusaha membangkitkan kemauan yang keras untuk membangun kepribadian 

yang kuat. Tahap keempat adalah evaluasi diri (self evaluation), pada tahap ini 

klien dapat mengevaluasi bahwa tindakan yang dilakukannya masih belum 

optimal. Tahap terakhir adalah rencana dan tindakan (planning). Klien 

merencanakan tindakan-tindakan yang mendukung untuk mengatasi rasa percaya 

diri rendahnya. Di tahap ini, klien memilih alternatif yaitu bersikap kritis dan 

objektif terhadap diri dan lingkungan agar lebih pandai menyesuaikan diri dan 

melakukan pendekatan dengan orang lain. Mengingat klien sering memiliki 

sensitifitas yang berlebihan, maka dengan bersikap kritis dan berpikir objektif 

terhadap diri dan lingkungannya akan membuat klien memahami dan dapat 

menerima kelemahan dirinya dan memahami situasi di lingkungannya sehingga 
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mampu menyesuaikan diri dan mampu melakukan pendekatan dengan orang lain 

lebih mudah. 

 Pada pertemuan selanjutnya yaitu membahas evaluasi hasil konseling 

secara keseluruhan untuk mengetahui perkembangan klien. Setelah mendapatkan 

proses konseling, klien menjadi lebih aktif untuk berkomunikasi dengan orang 

lain, tidak gugup jika berhadapan dengan lawan jenis dan tidak mudah 

tersinggung dengan perkataan orang lain bahkan jika dinasehati, klien dapat 

menerimanya. Klien dapat melaksanakan komitmennya dan membawa dampak 

yang baik untuk sikap percaya dirinya  

 Dari hasil observasi selama proses konseling perorangan dengan 

pendekatan realita, klien sudah mengalami banyak perubahan. Awalnya klien 

cenderung grogi dan gugup jika berhadapan dan bekomunikasi dengan lawan 

jenis, cenderung pendiam dan jarang mengawali komunikasi dan cenderung 

sensitif terhadap perkataan orang lain mengenai dirinya bahkan dengan nasehat. 

Sekarang klien lebih aktif berkomunikasi baik dengan teman panti maupun 

dengan teman sekolah dan tidak gugup jika berhadapan dan berkomunikasi 

dengan teman lawan jenis. Klien juga mau menerima nasehat yang diberikan, hal 

ini dibenarkan oleh pembina panti. Dan klien tidak terlalu sensitif jika diberi 

nasehat. 

 Peneliti dan klien mengadakan kesepakatan bahwa tidak ada upaya tindak 

lanjut dengan layanan lainnya. Hal ini disebabkan karena klien sudah berubah 

lebih percaya diri baik di lingkungan panti maupun di lingkungan sekolah. Untuk 

mengetahui perkembangan klien agar klien tetap menjaga komitmennya untuk 
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lebih percaya diri, maka peneliti bekerjasama dengan pembina panti untuk 

penilaian jagka menengah dan jangka panjangnya. 

4.1.2.1.8 Evaluasi Proses Kegiatan Konseling Klien 1 

a. Sebelum konseling 

Klien memiliki rasa percaya diri rendah jika berhadapan dan 

berkomunikasi dengan lawan jenis hal ini dikarenakan sifat pendiam dan 

tertutupnya dan memang klien jarang mengawali diri untuk berkomunikasi. 

Lebih banyak temannyalah yang aktif berkomunikasi dengannya. Klien 

juga mudah tersinggung terhadap perkataan orang lain bahkan untuk 

sebuah nasehat. Apabila diberi nasehat, keesokan harinya klien berusaha 

untuk menghindari pertemuan dengan orang yang sudah memberinya 

nasehat. 

b. Dinamika Psikis Klien 

• Understanding 

Memahami bahwa sifat pendiam, tertutup dan mudah tersinggung 

terhadap perkataan orang lain dan jika diberi nasehat membuat dirinya 

tidak percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain terlebih 

dengan lawan jenis. Hal ini dapat merugikan dirinya sendiri dalam 

berinteraksi dengan orang lain. 

• Comfort 

Klien menjadi lebih termotivasi untuk pandai melakukan penyesuaian 

dan pendekatan kepada orang lain agar tidak canggung berkomunikasi 

khususnya dengan lawan jenis. 
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• Action 

Klien berusaha untuk pandai melakukan penyesuaian diri dan 

pendekatan kepada orang lain dan dapat berpikir kritis dan objektif 

terhadap diri dan lingkungannya. 

c. Sesudah konseling 

Klien menjadi aktif berkomunikasi dengan orang lain dan tidak gugup 

ataupun grogi lagi jika berkomunikasi dengan lawan jenis. Klien juga 

sudah mulai dapat menerima nasehat dan tidak menghidari pemberi 

nasehat. 

Hasil evaluasi konseling dapat dilihat melalui tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Konseling Klien I 

Aspek Sebelum konseling Setelah konseling 
Pemahaman 
 
 
 
 

Sebelum konseling klien 
menyadari bahwa kepercayaan 
diri rendahnya dapat 
menghambat dalam interaksinya. 
Namun belum dapat mengatasi 
permasalahannya tersebut. 

Klien dapat memilih 
alternatif bantuan untuk 
mencoba mengatasi 
permasalahannya tersebut. 

Tindakan/ tingkah 
laku 

1) Gugup jika berhadapan dan 
berkomunikasi dengan lawan 
jenis bahkan dengan teman laki-
lakipun jarang mengawali 
komunikasi dan tidak aktif 
berkomunikasi. 

2) Menghindari orang yang 
membuatnya tersinggung, 
bahkan klien menghindari 
situasi komunikasi dengan orang 
yang telah memberi nasehat 
padanya. 

3) Suka menyendiri dan cenderung 
pendiam. Hal ini sudah terlihat 
sejak klien berada di panti 
asuhan. Bahkan klien tidak 
pernah terbuka jika memiliki 
masalah. 

(1) Klien lebih terbuka 
dengan teman 
sebayanya dan terlihat 
lebih sering berinteraksi 
dengan temannya di 
panti, tidak suka 
menyendiri lagi. 

(2) Klien lebih aktif untuk 
mengawali komunikasi 
dengan teman 
sebayanya, walaupun 
dengan lawan jenis 
masih terlihat gugup. 

(3) Klien dapat menerima 
nasehat yang diberikan, 
tidak menghindari 
situasi komunikasi 
dengan pemberi nasehat 
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Perasaan  Mudah gugup jika berhadapan 
dengan lawan jenis, cenderung 
tersinggung terhadap perkataan 
orang lain termasuk terhadap 
nasehat. 

Klien merasa senang dan 
puas mengikuti konseling 
karena permasalahan yang 
berhubungan dengan 
kepercayaan diri rendah klien 
dapat teratasi. 

 

4.1.2.1.9 Hambatan dan Kemudahan dalam Proses Konseling 

a. Hambatan 

Pada awal konseling klien agak sulit terbuka dan klien sangat pasif 

karena klien seorang laki-laki dan cenderung malu mengungkapkan 

tentang dirinya dan masalahnya,  jadi peneliti harus lebih aktif  bertanya 

atau bicara dulu kepada klien. 

b. Kemudahan 

Klien bisa menerima keberadaan peneliti meskipun awalnya agak sulit 

namun dengan kelanjutan pertemuan konseling dengan klien, klien 

menjadi terbuka dan akrab dengan peneliti. 

 

4.1.2.2 Klien II 

Dalam pengidentifkasian klien kedua akan dijelaskan mengenai identitas 

klien dan masalah klien, data kasus, analisis dan diagnosis permasalahan klien 

kemudian setelah itu praktikan memberikan prognosis atau rencana bantuan yang 

akan diberikan kepada klien. Setelah praktikan memberikan prognosis kemudian 

dilakukan pemberian treatment pada klien yang akan dilakukan selama beberapa 

kali pertemuan dalam konseling. 
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4.1.2.2.1 Identifikasi Kasus 

1) Identitas Klien 

Nama    : TT 

Tempat tgl lahir  : Pemalang, 5 Juli 1995 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Alamat   : Pemalang 

Agama   : Islam 

Hobi    : Olahraga 

Anak ke   : 3 dari 7 bersaudara 

Nama ayah/pekerjaan : SD/Petani 

Nama ibu/pekerjaan : SM/Petani 

2) Sipnosis Kasus  

Pada pertemuan ini hubungan klien dan konselor sudah terjalin dengan 

baik. Hasil wawancara dari berbagai pihak diperoleh bahwa klien termasuk anak 

yang minder berhadapan dengan orang yang baru dikenal dan lingkungan baru.  

Klien memiliki rasa percaya diri rendah dalam hal berinteraksi dengan 

lawan jenis, orang yang baru dikenalnya dan cenderung gugup dan cemas 

berada di lingkungan baru. Hal ini dikarenakan klien memiliki sifat pendiam 

sehingga membuat klien merasa kesulitan berinteraksi dengan lawan jenis baik 

di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya. Klien cenderung 

cemas dan khawatir jika berada di lingkungan baru, karena takut akan 

mendapat penolakan di lingkungan tersebut dan tidak dapat menyesuaikan 

diri. Pemikiran negatif inilah yang membuat klien kurang percaya diri jika 
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berada di lingkungan baru. Klien menyadari hal tersebut, namun klien belum 

mengerti bagaimana mengatasi permasalahannya itu.   

3) Jenis, Nama dan Tingkat Kasus 

Jenis  :   Masalah pribadi 

Nama kasus :   Kepercayaan diri rendah kelayan panti asuhan 

Tingkat kasus : Sedang, karena klien mengetahui bahwa sikapnya tersebut 

harus dirubah tapi klien masih memerlukan bantuan orang lain. 

4.1.2.2.2 Data Kasus 

1. Data dari Klien 

Klien anak ketiga dari tujuh bersaudara. Dua kakak klien sudah 

bekerja diluar daerahnya. Orangtua klien bekerja sebagai buruh tani, dua 

kakak klien sudah bekerja dan klien memiliki 3 adik yang masih bersekolah 

SD dan satu adik masih balita. Klien berada di panti asuhan ini sejak kelas 

VI SD. Klien masuk ke panti asuhan ini atas rekomendasi dari ayahnya 

yang mengenal ustad yang pernah menjadi pengurus panti asuhan ini dan 

tidak ada paksaan untuk tinggal di panti asuhan ini karena semua itu atas 

keinginan klien sendiri.  

Klien cenderung merasa gugup dan cemas ketika masuk ke dalam 

lingkungan baru dan cenderung kesulitan berinteraksi dengan orang baru 

dan teman lawan jenis. Klien merasa tidak nyaman dengan masalahnya 

tersebut, karena mengganggu dalam proses berinteraksi dengan teman 

sebayanya khususnya berinteraksi dengan teman lawan jenis dan juga 

berinteraksi dengan lingkungan dan orang baru.  
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2. Informasi dari Pembina Panti Asuhan 

Klien berasal dari keluarga kaum dhuafa. Menurut pembina panti klien 

adalah anak yang pendiam jika di lingkungan panti, namun klien mengikuti 

kegiatan sekolah. Klien senang menjadi seorang pemimpin, sehingga klien 

sering diberi tanggung jawab untuk mengelola kegiatan di panti. Tetapi jika 

sudah membahas sesuatu ataupun diberi nasehat yang berhubungan dengan 

keluarganya, klien cenderung pendiam. Secara akademik, klien bagus, apalagi 

di bidang matematika dan agama, namun klien memiliki kelemahan di bahasa 

Inggris. Klien mengikuti banyak kegiatan di sekolah sehingga sering kesulitan 

mengatur waktunya. Bahkan klien sering tidak mengikuti kegiatan yang ada di 

panti asuhan akibat kesibukannya tersebut. 

3. Informasi dari Teman Klien 

Menurut temannya, klien adalah anak yang tidak terlalu introvet 

dan tidak terlalu ekstrovet, tetapi biasa saja. Untuk masalah keluarga dan 

pribadi klien memang cenderung menutup diri. Klien banyak mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sehingga untuk kegiatan di panti 

sering tidak mengikuti. Klien menonjol di mata pelajaran matematika dan 

agama. Klien sering gugup jika berhadapan dengan teman lawan jenis dan 

orang baru.  

4.1.2.2.3 Analisis dan Diagnosis Kasus 

1) Analisis Kasus 

Berdasarkan hasil keterangan yang didapat dengan wawancara dan 

observasi dengan berbagai pihak, diperoleh bahwa klien memiliki 
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kepercayaan diri rendah dalam hal berinteraksi dengan orang baru maupun 

lawan jenis saat berkomunikasi dan berhadapan. Bahkan klien kurang dapat 

berkomitmen terhadap keputusan yang diambilnya. Hal ini dibenarkan oleh 

pengamatan pembina panti dan teman klien.  

Sikap klien yang kurang percaya diri disebabkan karena perasaan 

kurang dihargai oleh lingkungan sekitar dengan keadaan dirinya, sifat 

pendiamnya dan cemas menghadapi sesuatu yang baru. Hal ini terbukti saat 

klien beradaptasi di panti asuhan, klien baru dapat menerima keadaan 

dirinya setelah kelas VIII SMP. Klien juga tidak terbiasa untuk mengawali 

komunikasi dengan lawan jenis. Karena masalah tersebut, klien menjadi 

kesulitan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dan juga klien 

cenderung grogi dan gugup jika bekomunikasi dengan lawan jenis. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah 

kepercayaan diri rendah klien berhubungan kesulitan menyesuaikan diri 

dalam lingkungan baru akibat pikiran negatifnya, mudah cemas khususnya 

terhadap sesuatu yang baru, dan tidak terbiasa untuk mengawali komunikasi 

dengan lawan jenis. 

2) Diagnosis Kasus 

(1) Esensi Kasus 

Kasus yang dialami klien merupakan kasus pribadi yaitu 

kurangnya kepercayaan diri karena menyimpan rasa takut atau 

kekhawatiran terhadap penolakan di lingkungan baru. Klien juga memiliki 
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sifat tertutup sehingga kurang aktif dalam situasi komunikasi. Keadaan ini 

mengakibatkan klien terganggu dalam pergaulan. 

Sifat kasus dari klien ini dikatakan irrasional. Klien sadar bahwa 

masalah kepercayaan diri rendahnya dapat mengganggu proses 

berintertaksi dan berkomunikasi dalam pergaulannya, tetapi klien masih 

menunjukkan sikap tidak rasional tersebut yaitu masih bersikap pemalu, 

dan tidak berani mengawali komunikasi dengan lawan jenis. 

Tingkatan kasus yang dialami oleh klien yaitu termasuk kategori 

sedang karena meskipun klien sering merasa kesulitan untuk berinteraksi 

dengan teman lawan jenis dan cenderung grogi berhadapan dengan orang 

baru dan lingkungan baru, klien masih bisa berinteraksi dengan teman 

sebayanya.  

(2) Latar Belakang Kasus 

(a) Latar belakang intern 

Latar belakang intern dari permasalahan yang dialami oleh klien 

yaitu, klien mempunyai sifat pendiam dan cenderung menyimpan rasa 

takut atau kekhawatiran terhadap penolakan. Adanya perasaan tersebut 

membuat klien merasa minder dalam hal pergaulan dengan teman 

sebayanya khususnya lawan jenis dan juga lingkungan yang baru. 

(b) Latar belakang ekstern 

Latar belakang ekstern dari permasalahan yang dialami oleh klien 

yaitu, sejak dulu bahkan sampai klien menginjak SMP, klien memang 

jarang berinteraksi dengan teman lawan jenis. Klien cenderung 
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berinteraksi dengan teman laki-laki. Sehingga untuk memulai interaksi 

dengan teman lawan jenis, klien merasa gugup karena tidak terbiasa 

sebelumnya. 

(c) Sebab pencetus masalah 

Yang menjadi penyebab timbulnya masalah klien yaitu 

diantaranya: (1) klien memiliki sifat pendiam, (2) Klien memiliki rasa 

takut dan khawatir terhadap penolakan dan cemas menghadapi sesuatu 

yang baru, (3) klien tidak terbiasa untuk berinteraksi dengan lawan jenis 

dalam pergaulannya. 

(3) Dinamika Psikis Klien 

(a) Dinamika Psikis yang Bersifat Negatif 

Dinamika negatif yang muncul dalam diri klien yaitu klien belum 

berusaha untuk merubah sifat pendiam dan menghindari situasi dalam 

berkomunikasi dengan lawan jenis. Hal tersebut yang nantinya akan 

berpengaruh pada cara klien dalam berinteraksi dengan teman sebaya 

maupun dengan lingkungan baru. 

(b) Dinamika Psikis yang Bersifat Positif 

Dinamika psikis bersifat positif yang muncul pada diri klien 

yaitu, klien mampu menjalankan kewajibannya di sekolah bahkan klien 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Klien unggul di bidang 

akademik matematika dan Agama. Di bidang fisik juga unggul, karena 

hobi klien memang pada olahraga. 
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4.1.2.2.4 Prognosis 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dialami klien tentang 

masalah kepercayaan diri klien, maka diupayakan memberikan penanganan 

terhadap masalah yang dialami oleh klien. Upaya bantuan tersebut antara lain: 

(1) Memberikan bimbingan kepada klien. 

(2) Memberikan pemahaman dan sikap berani menerima kenyataan hidup, dengan 

jalan membantu membuat perencanaan perilaku untuk lebih percaya diri.  

(3) Memberikan alternatif pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah 

klien yaitu membangkitkan kemauan yang keras, membiasakan untuk 

memberanikan diri.  

Dari beberapa upaya yang akan digunakan oleh konselor diatas maka dalam 

hal ini konselor menggunakan pendekatan konseling realita. Konselor memilih 

pendekatan ini karena diharapkan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada 

dan sesuai, klien mampu bertanggung jawab atas siapa mereka dan ingin menjadi 

apa mereka serta mengembangkan rencana-rencana yang bertanggung jawab. 

1) Rencana yang akan digunakan 

Dalam penelitian ini konselor menggunakan pendekatan realita karena 

sesuai dengan tujuan konseling ini yaitu, mencapai otonomi dan menemukan 

kebutuhannya. Klien dibantu untuk menemukan tingkah lakunya sendiri 

secara realistis.  

2) Prosedur yang digunakan 

Prosedur yang digunakan dalam konseling realita yaitu: 
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a) Eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi (wants and needs). Klien 

didorong untuk dapat memahami kemudian mengungkapkan semua 

kebutuhan dan keinginannya beserta persepsi klien terhadap 

kebutuhannya yang meliputi kebutuhan bertahan hidup (survival), 

mencintai dan dicintai (love and belonging), kekuasaan atau prestasi 

(power or achievement), kebebasan atau kemerdekaan (freedom or 

independence), dan kesenangan (fun). 

b) Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing), yaitu tahap dimana 

konselor mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna mencapai  

kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh klien yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. Tahap ini difokuskan untuk 

mendapatkan kesadaran akan total perilaku klien. 

c) Evaluasi diri (self evaluation). Pada tahap ini, konselor bersama klien 

mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan klien dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setelah proses evaluasi diri ini 

diharapkan klien dapat memberikan penilaian sendiri akan perilakunya. 

Tujuan evaluasi diri ini yaitu agar klien menilai tingkah lakunya sendiri 

untuk menentukan bagaimana baiknya tingkah laku itu berguna bagi 

dirinya. 

d) Rencana dan Tindakan (planning). Pada tahap terakhir ini, Konselor 

bersama klien membuat rencana tindakan guna membantu klien 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Rencana yang akan dilakukan 

klien didasari motivasi dan kemampuan klien, rencana yang mudah 
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dipahami, sebelum rencana dilaksanakan, dievaluasi terlebih dahulu 

apakah realistis dan dapat dilaksanakan. Mengajak klien untuk 

melaksanakan rencana secara independen, dan agar klien berkomitmen 

terhadap rencananya, rencana dibuat tertulis dan klien bertanda tangan 

didalamnya. 

4.1.2.2.5 Treatment  

Dalam pelaksanaan treatment yang diberikan oleh praktikan akan 

dipaparkan mengenai proses pelaksanaan konseling dari tiap pertemuan dari 

masing-masing klien dan juga dipaparkan mengenai follow up yang akan 

diberikan oleh praktikan. 

1) Waktu dan proses pelaksanaan treatment  

Dalam pelaksanaan treatment ini, konselor memerlukan waktu untuk 

beberapa kali pertemuan. Pertemuan tersebut dilaksanakan selama lima kali. 

Untuk penjelasanya dapat dilihat secara lebih rinci yaitu sebagai berikut: 

(1) Pertemuan pertama  

Hari/tanggal : Jumat/ 17 Desember 2010  

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 16.00-16.45 WIB 

Dalam pertemuan ini diadakan pembinaan hubungan baik antara 

konselor dengan klien selama proses konseling berlangsung hingga 

mencapai tujuannya. Sebelum memasuki tahap inti dijelaskan terlebih 

dahulu tentang tata cara yang harus dilakukan oleh konselor (konselor) 

maupun klien. Diantara tata cara tersebut antara lain tentang lamanya 
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waktu yang dibutuhkan untuk proses konseling, permasalahan yang akan 

dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling serta batasan peran 

antara konselor dan klien.  Sesuai kesepakatan dengan klien, konseling 

akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit. Selain itu dijelaskan juga 

mengenai asas yang digunakan dalam konseling agar klien menaruh 

kepercayaan dalam mengikuti proses selanjutnya. Dalam pertemuan ini 

konselor berusaha membina hubungan baik terlebih dahulu dengan klien. 

Pembinaan hubungan baik ini di maksudkan agar tumbuh kenyamanan dan 

keterbukaan oleh klien agar dapat merasa nyaman dan terbuka dalam 

menceritakan masalah yang dialaminya tersebut. 

Dalam pelaksanaan konseling pertama ini konselor berusaha agar 

klien dengan sukarela dan secara terbuka menceritakan masalah yang 

sedang dialaminya. Di sini konselor menunjukkan sikap hangat dan 

membuka pembicaraan dengan membahas topik netral terlebih dahulu. 

Agar suasana konseling tidak kaku atau tegang untuk mencairkan 

suasananya terlebih dahulu membicarakan hal-hal di luar permasalahan 

yang sedang dihadapi klien seperti menanyakan keadaan dan kegiatan yang 

dilakukan klien hari ini. Setelah membahas topik netral, kemudian klien 

sedikit demi sedikit dipancing untuk bercerita. Selanjutnya yaitu 

melakukan proses pengidentifikasian lebih detail tentang masalah klien. 

Hal-hal yang ditanyakan pada klien yaitu seputar masalah kepercayaan diri 

rendah klien berhubungan dengan interaksinya dalam hal berkomunikasi 

dengan lawan jenis dan lingkungan baru.  



125 

 

Dari proses wawancara konseling, klien dapat menceritakan 

penyebab klien mengalami kesulitan berinteraksi saat berkomunikasi 

dengan lawan jenis. Penyebab klien mengalami kesulitan berinteraksi 

dengan lawan jenis adalah karena klien memiliki sifat pendiam sejak kecil 

dalam situasi komunikasi. Klien cenderung gugup dan diam jika 

berhadapan maupun berkomunikasi dengan lawan jenis dan juga klien 

sering merasa cemas dan gugup ketika masuk dalam lingkungan baru. 

Bahkan klien bercerita bahwa klien baru dapat menyesuaikan diri di 

lingkungan panti asuhan saat klien menginjak SMP kelas VII padahal klien 

berada di panti asuhan sejak kelas VI SD. Klien juga lebih senang berada di 

sekolahan daripada di panti karena teman-temannya di sekolahan seperti 

yang diinginkan klien, namun teman di panti terbatas yang bisa sesuai, 

sehingga jika di panti klien cenderung pendiam, namun jika di sekolahan, 

klien lebih terbuka dengan temannya yang laki-laki. Kalau dengan teman 

lawan jenis, klien masih sulit untuk berintearaksi karena tidak terbiasa 

untuk mengawali komunikasi dengan lawan jenis. Karena waktu yang telah 

disepakati sudah habis maka konselor akan melanjutkan proses konseling 

pada pertemuan selajutnya. 

Evaluasi 

Klien merasa senang mengikuti konseling karena klien berharap 

bahwa konselor dapat membantu dan memberikan solusi untuk pemecahan 

masalah yang dialami. Klien sudah berani menceritakan gejala dan sebab 

permasalahannya. Klien mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rasa 
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percaya diri rendah jika berkomunikasi dengan teman lawan jenis karena 

klien memiliki sifat pendiam.  

(2) Pertemuan kedua 

Hari/tanggal : 4 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 16.00-16.30 WIB 

Pada pertemuan ini melanjutkan proses treatment yaitu tahap 

eksplorasi kebutuhan, keinginan dan persepsi klien. Sebelum masuk ke 

tahap tersebut, konselor selalu mengadakan pembinaan hubungan baik 

terlebih dahulu dengan membahas kegiatan-kegiatan yang telah klien 

lakukan. Setelah hubungan baik tercipta, maka konselor mengevaluasi hasil 

dari pertemuan yang kemarin dilakukan. hasil dari pertemuan kemarin 

adalah tentang masalah klien yang berhubungan dengan kepercayaan diri 

rendahnya. Klien memiliki kepercayaan diri rendah yang berhubungan 

dengan interaksinya saat berkomunikasi dengan lawan jenis. Penyebab 

klien mengalami kesulitan berinteraksi dengan lawan jenis adalah karena 

klien memiliki sifat pendiam sejak kecil dalam situasi komunikasi. Klien 

cenderung gugup dan diam jika berhadapan maupun berkomunikasi dengan 

lawan jenis dan juga klien sering merasa cemas dan gugup ketika masuk 

dalam lingkungan baru. 

Selanjutnya, konselor mengajak klien untuk mengungkapkan 

keinginan dan kebutuhannya dalam kehidupan ini. Klien mengungkapkan 

kepribadian yang diinginkan klien adalah menjadi orang yang dapat 
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berinteraksi dengan siapapun. Namun kenyataannya klien sulit untuk 

seperti, karena klien tergolong pribadi yang pendiam sejak kecil dalam 

situasi komunikasi. Masalah kepercayaan diri rendah klien berhubungan 

dengan interaksinya dalam hal berkomunikasi dengan lawan jenis. Klien 

cenderung gugup dan diam jika berhadapan dan berkomunikasi dengan 

lawan jenis. Klien sering merasa bingung untuk memulai komunikasi. 

Sehingga jika teman lawan jenisnya tidak memulai untuk komunikasi 

terlebih dahulu, maka klienpun cenderung diam. Klien juga merasa 

khawatir terhadap penolakan. 

Kehidupan yang klien inginkan adalah dapat tinggal dengan kedua 

orangtuanya, dapat membuang pikiran negatif terhadap kejadian yang tidak 

sesuai dengan keinginannya dan tidak kesulitan untuk mendapatkan teman 

baru. Klien tinggal di panti asuhan ini adalah untuk bisa melanjutkan 

sekolah sambil belajar ilmu agama. Sebelumnya, klien mengira bahwa 

tempat yang dihuni klien saat ini adalah madrasah. Namun setelah klien 

mengetahui bahwa tempat ini adalah panti asuhan, maka klien berusaha 

untuk menerimanya. Karena yang diharapkan klien adalah melanjutkan 

sekolah sambil belajar agama. Maka klien dapat menerimanya. 

Evaluasi: 

Klien lebih terbuka mengungkapkan permasalahannya. Klien 

mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rasa percaya diri rendah jika 

berkomunikasi dengan teman lawan jenis karena klien memiliki sifat 

pendiam. Klien bisa dengan mudah berinteraksi dengan orang lain hanya 
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jika orang tersebut lebih aktif darinya. Klien kepribadian yang diinginkan 

klien adalah menjadi orang yang dapat berinteraksi dengan siapapun. 

Kehidupan yang klien inginkan adalah dapat tinggal dengan kedua 

orangtuanya, dapat membuang pikiran negatif terhadap kejadian yang tidak 

sesuai dengan keinginannya dan tidak kesulitan untuk mendapatkan teman 

baru, namun karena klien memiliki keinginan untuk bisa sekolah sampai 

sekolah menengah atas sekaligus belajar agama, maka klien menerima 

dirinya tinggal jauh dari orangtuanya. 

(3) Pertemuan ketiga 

Hari/tanggal : Kamis/ 6 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.20-19.50 WIB 

Pada pertemuan ketiga ini konselor melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan kedua. Pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tentang 

wants and needs tentang berbagai tahapan antara lain, analisis wants and 

needs, sharing wants and perception, dan getting commitment. 

Fase ini membahas tiga tahapan yaitu: 

1) Analisis wants and needs 

Klien memiliki keinginan yaitu menjadi orang yang dapat 

berinteraksi dengan siapapun, dapat membuang pikiran negatif 

terhadap kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya dan tidak 

kesulitan untuk mendapatkan teman baru. Keinginan ini muncul ketika 

klien menyadari bahwa dirinya akan berada di lingkungan sekolah 
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yang baru setelah lulus nanti. Klien ingin jika dirinya berada di 

lingkungan sekolah yang baru tidak merasa cemas dan khawatir lagi 

sehingga klien lebih percaya diri untuk berinteraksi di lingkungan 

sekolah tersebut. 

2) Sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persepsi tentang 

kepercayaan diri dan keinginannya kedepan. Konselor memberikan 

penjelasan tentang sikap percaya diri. Modal utama yang harus dimiliki 

oleh setiap orang yang ingin mengatasi rasa percaya diri rendahnya 

adalah dengan cara berpikir dan bersikap positif dalam menilai diri 

sendiri, lingkungan dan kehidupannya. 

Klien pernah mengungkapkan bahwa dirinya mudah gugup jika 

berkomunikasi dengan lawan jenis karena tidak terbiasa dengan situasi 

tersebut. kesulitan dirinya untuk menyesuaiakan diri dalam situasi 

komunikasi dengan lawan jenis ini menimbulkan rasa tidak percaya 

diri padanya. Klien juga sering merasa bahwa dia akan mengalami 

kesulitan berinteraksi di lingkungan yang baru, karena cemas 

menghadapi sesuatu yang baru. Kecemasan ini disebabkan karena 

klien merasa tidak mampu menghadapi situasi yang baru. Kemudian 

konselor mendiskusikan hal ini, bahwa setiap tempat pasti memiliki 

peraturan dan norma yang berlaku dan memang sudah semestinya 

orang yang tinggal di situ harus menaati peraturan dan norma yang 

berlaku untuk kebaikan bersama, dengan begitu orang tersebut akan 
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memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukannya 

sekaligus dapat diterima di lingkungan tempat dia tinggal. 

Klien menyadari hal tersebut, bahwa setiap peraturan yang ada 

di suatu tempat pasti terdapat dampak positif bagi orang-orang di 

tempat tersebut dan memang seharusnya ditaati. 

3) Getting commitment 

Setelah memahami dan meyakini tentang keinginannya serta 

persepsi tentang belajar maka dilanjutkan dengan membuat komitmen 

dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

• saya tidak mau percaya diri 

• saya mau tetapi tidak mau berusaha memulai lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan untuk lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan sebaik mungkin 

• saya akan melakukan apapun untuk dapat bersikap percaya diri 

dari beberapa komitmen tersebut klien memilih yang keempat yaitu 

akan mengusahakan sebaik mungkin. Setelah klien menyadari 

pentingnya sikap percaya diri dan permasalahan kepercayaan diri 

rendahnya, maka klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk 

bersikap percaya diri supaya keinginan-keinginannya dapat tercapai.   

Setelah pembahasan tentang wants and needs konselor akan 

melanjutkan tahap selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan tindakan. Tahap ini 

dilakukan untuk untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Berdasarkan analisis kebutuhan, persepsi dan 



131 

 

komitmen, klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk bersikap 

percaya diri  dalam pergaulan dengan lawan jenis dan di lingkungan baru.  

Konselor meminta klien untuk mengungkapkan hal apa saja yang dilakukan 

untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tindakan yang pernah dilakukan 

yaitu klien mengikuti kegiatan OSIS di sekolahnya. Klien mengungkapkan, 

dengan dia mengikuti kegiatan OSIS di sekolahnya, klien akan belajar lebih 

cepat berinteraksi dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan, 

karena secara tidak langsung pengurus OSIS harus bisa aktif di lingkungan 

sekolah, dan ini membuat klien belajar untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. 

Evaluasi: 

Pada fase ini, klien mulai menyadari pentingnya memiliki rasa 

percaya diri dalam dirinya dan mengungkapkan komitmen akan 

mengusahakan sebaik mungkin untuk bersikap percaya diri  dalam 

pergaulan dengan lawan jenis dan di lingkungan baru. Klien dan konselor 

bersama-sama menganalisis tindakan yang pernah dilakukan klien untuk 

mengatasi masalah kepercayaan diri rendahnya dan klien mengungkapkan 

semua tindakan yang pernah dilakukan sehingga klien mengetahui arah dan 

tindakan dalam pencapaian kebutuhannya. 

(4) Pertemuan keempat 

Hari/tanggal : Selasa/ 11 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.20-19.50 WIB 
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Pada pertemuan keempat diadakan evaluasi diri dilanjutkan rencana 

dan tindakan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang 

dilakukan klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Konselor mengulangi secara singkat tentang hasil pertemuan sebelumnya 

tentang arah dan tindakan yang pernah dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan. Setelah itu melanjutkan mengevaluasi tindakan yang telah 

dilakukan. 

Tindakan yang telah dilakukan klien adalah dengan cara mengikuti 

kegiatan OSIS di sekolahnya. Hal ini membuat klien belajar berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungannya. Karena 

pengurus OSIS sudah seharusnya lebih aktif daripada siswa yang lainnya di 

sekolah. Namun tetap saja karena tidak terbiasa untuk mengawali 

komunikasi dengan lawan jenis, klien masih gugup jika berhadapan dan 

berkomunikasi dengan lawan jenisnya. Walaupun begitu dengan teman 

laki-laki tidak ada masalah dalam hal berkomunikasi. 

Klien menyadari bahwa klien melakukan tindakan yang kurang 

tepat dan tidak benar sehingga klien ingin merencanakan tindakan untuk 

lebih baik. Untuk memecahkan permasalahannya maka disusun alternatif 

pemecahan masalah klien yaitu: 

1. Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun 

rasa percaya diri yang kuat. 

2. Biasakan untuk memberanikan diri dan pandai membaca situasi. 

3. Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 
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4. Klien membiasakan untuk memberanikan diri dengan sikap positif 

yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi – situasi sebagai 

salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. 

5. Klien berpikir kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya 

Setelah alternatif pemecahan tersusun, klien memilih salah satu 

alternatif yang menurutnya tepat dan bertanggung jawab. Klien mengambil 

keputusan untuk bersikap kritis dan objektif. Klien menyadari dengan 

bersikap kritis dan objektif terhadap diri sendiri dan lingkungannya akan 

membuat klien dapat mengenal kelemahannya secara objektif sehingga 

dapat memanfaatkan kelebihannya dan dapat menempatkan diri dalam 

posisi yang sesuai dengan kelemahan dan kelebihan pribadinya. Agar klien 

lebih yakin menjalankan rencananya, maka diadakan komitmen yaitu 

menuliskan komitmennya pada selembar kertas dan berjanji akan 

menjalankan keputusan yang diambilnya dengan baik. Pengembangan 

alternatif pemecahan masalah disesuaikan dengan upaya mengatasi 

kepercayaan diri rendah. 

 Evaluasi 

Klien mengambil alternatif pilihan untuk bersikap kritis dan objektif 

berkomitmen akan menjalankan alternatif tersebut agar masalahnya dapat 

teratasi. Pertemuan ini berjalan dengan baik karena klien mampu 

mengambil alternatif sendiri. 

(5) Pertemuan kelima 

Hari/tanggal : Jumat/ 21 Januari 2011 
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Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.10-19.45 WIB 

Pada pertemuan kelima diadakan evaluasi dengan menanyakan 

perkembangan pada klien setelah kurang lebih satu minggu melaksanakan 

komitmennya. Klien dipersilahkan untuk menceritakan hasil yang dirasakan 

selama satu minggu. Klien mencoba untuk selalu bersikap kritis dan objektif 

terhadap diri sendiri dan lingkungannya, hal ini membuat klien lebih berani 

mengawali komunikasi dengan lawan jenis. Klien mulai bisa untuk mengawali 

komunikasi dengan lawan jenis di berbagai situasi baik di sekolah maupun di 

panti asuhan. Klien juga dapat menghilangkan pikiran negatif bahwa orang-

orang di lingkungan baru akan menolaknya, dan hasilnya klien menjadi lebih 

nyaman berada dilingkungan mana saja akibat dari pikiran positifnya. Setelah 

proses konseling, klien juga lebih terbuka untuk menceritakan tentang dirinya, 

tidak pasif dalam berkomunikasi. 

Evaluasi: 

Klien lebih mampu berpikir dan bersikap positif dalam menilai diri 

sendiri dan lingkungannya. Sehingga untuk berinteraksi dengan orang lain, 

teman sebaya dan lingkungan menjadi lebih nyamana dan tidak canggung 

dengan lawan jenis. Klien merasa senang karena dirinya sudah memiliki rasa 

percaya diri yang lebih walaupun dirinya tinggal di panti asuhan.  

4.1.2.2.6 Tindak Lanjut (Follow Up) 

Setelah peneliti dan klien mengadakan kesepakatan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa tidak ada upaya tindak lanjut karena klien sudah 
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melaksanakan komitmennya dengan baik dan berhasil.  Hal tersebut karena 

klien sudah lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain, teman dan 

lingkungannya dan dapat menerima keadaannya secara objektif. 

4.1.2.2.7 Hasil Konseling Secara Keseluruhan 

Dari hasil pelaksanaan perlakuan atau treatment, maka kelayan panti 

asuhan yang mengalami permasalahan kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

melalui konseling perorangan dengan pendekatan Realita. Ini terlihat dari 

perubahan atau perkembangan klien sesudah pemberian treatment. Setelah 

diberikan konseling, klien mengalami perubahan dan kepercayaan dirinya 

sudah mulai muncul meskipun belum sepenuhnya. Klien sudah mengalami 

perubahan karena klien benar-benar ingin memecahkan masalahnya. Klien 

membiasakan memberanikan diri untuk mengawali komunikasi dengan orang 

lain. Klien juga merubah pikiran negatifnya tentang kekhawatiran dan 

kecemasannya terhadap penolakan di lingkungan baru. Klien sekarang lebih 

terbuka dengan temannya di panti juga tidak hanya di sekolahan saja. Untuk 

kedepannya klien akan mempertimbangkan kegiatan sekolah yang akan 

diikutinya di sekolah barunya agar kegiatannya tersebut tidak 

menggangggunya mengikuti kegiatan di panti asuhan, karena klien sudah 

mulai menata dirinya agar tidak melupakan tujuan awal klien yaitu 

melanjutkan sekolah dan juga menuntut ilmu agama, sehingga harus seimbang 

antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan di panti asuhan.  Berikut 

perkembangan klien selama mengikuti konseling dapat dilihat dengan jelas 

melalui tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.3 Perkembangan Klien 2 Selama Mengikuti Konseling 
 

No Pertemuan Evaluasi
Understanding  Comfort  Action  

1.  Pertama (fase 1: 

keterlibatan) 

Memahami bahwa 

klien harus 

menyelesaikan 

masalahnya 

Merasa senang dan 

terbuka karena 

klien sudah merasa 

nyaman untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

Akan mencari 

penyelesaian dari 

permasalahannya  

2.  Kedua (Fase 2: 

Eksplorasi 

keinginan, 

kebutuhan dan 

persepsi) 

Klien menyadari 
bahwa selama ini 
yang klien lakukan 
salah. 

Merasa bingung 
bagaimana cara 
agar klien bisa 
percaya diri. 

Akan memikirkan 
apa yang akan 
dilakukan untuk 
lebih bersikap 
percaya diri. 

3.  Ketiga (Fase 3: 

eksplorasi arah 

dan tindakan) 

Memahami bahwa
klien harus bersikap 
lebih percaya diri. 

Klien merasa 
senang karena 
bebannya sudah 
berkurang. 

Akan memilih 
alternatif dalam 
memecahlan 
masalahnya agar 
lebih bisa percaya 
diri. 

4.  Keempat (fase 4: 

evaluasi diri) 

Memahami bahwa 
klien harus mencari 
alternatif dan 
menjalankan 
keputusannya. 

Merasa senang 
karena mengetahui 
apa yang harus 
dilakukan. 

Akan 
melaksanakan 
komitmen yang 
sudah diambil. 

5.  Kelima (Fase 5: 

rencana dan 

tindakan) 

Mengerti tentang 
rencana dan tindakan 
yang dilakukan 
sesuai dengan 
komitmennya 

Merasa senang 
karena sudah bisa 
menyelesaikan 
masalah. 

Akan lebih 
bersikap kritis dan 
berpikir objektif  
terhadap diri dan 
lingkungannya 
sehingga dapat 
menghilangkan 
pikiran negatifnya 
terhadap 
penolakan di 
lingkungan baru.  
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 Pada pertemuan ini berlangsung tahap konseling dan fokus pada perilaku 

dan waktu sekarang. Pada tahap pertama yaitu keterlibatan. Tahap ini untuk 

membina hubungan baik dengan klien dan juga memperoleh banyak keterangan 

atau informasi mengenai permasalahan klien yaitu tentang kepercayaan diri 

rendahnya. Kepercayaan diri rendah klien berhubungan dengan gugup saat 

berkomunikasi dan berhadapan dengan lawan jenis dan cemas terhadap sesuatu 

yang baru sehingga kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan baru. 

Penyebab klien mengalami kepercayaan diri rendah adalah karena tidak terbiasa 

untuk mengawali komunikasi dengan lawan jenis dan pikiran maupun perasaan 

negatifnya yang khawatir terhadap penolakan di lingkungan baru karena merasa 

tidak supel untuk bergaul. Tahap kedua yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan dan 

persepsi (wants and needs). Hasil dari pertemuan sebelumnya adalah klien ingin 

mendapatkan solusi untuk mengatasi rasa percaya diri rendahnya tersebut.  Pada 

tahap ini, konselor berusaha mengungkapkan kebutuhan dan keinginan klien 

beserta persepsi klien terhadap kebutuhannya. Dan klien mengalami hambatan 

dalam kebutuhan mencintai dan dicintai dan kesenangan. Klien dapat memahami 

semua kebutuhan, keinginan dan persepsinya. Klien dapat berkomitmen berusaha 

sebaik mungkin untuk dapat mengontrol pikiran dan perasaan negatifnya sehingga 

lebih mampu membaca situasi. 

 Tahap selanjutnya adalah eksplorasi arah dan tindakan (direction and 

doing). Tahap ini untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan klien yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan 
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bahwa tindakan yang dilakukan selama ini untuk lebih percaya diri yaitu 

mengikuti kegiatan OSIS di sekolah. Dengan mengikuti kegiatan OSIS, klien 

menjadi belajar untuk lebih aktif berkomunikasi dengan orang lain.  Tahap 

keempat adalah evaluasi diri (self evaluation), pada tahap ini klien dapat 

mengevaluasi bahwa tindakan yang dilakukannya masih belum optimal. Tahap 

terakhir adalah rencana dan tindakan (planning). Klien merencanakan tindakan-

tindakan yang mendukung untuk mengatasi rasa percaya diri rendahnya. Di tahap 

ini, klien memilih alternatif yaitu bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan 

lingkungan agar lebih pandai membaca situasi dan mampu menempatkan diri. 

Mengingat klien sering menganggap bahwa dirinya akan kesulitan menghadapi 

situasi baru, takut orang-orang di lingkungan tersebut akan menolaknya dan tidak 

bisa menghargai keadaannya 

 Pada pertemuan selanjutnya yaitu membahas evaluasi hasil konseling 

secara keseluruhan untuk mengetahui perkembangan klien. Setelah mendapatkan 

proses konseling, klien menjadi lebih objektif menilai tentang dirinya dan 

lingkungan sekitar, klien dapat mengawali komunikasi dengan lawan jenis dan 

tidak gugup lagi Klien dapat melaksanakan komitmennya dan membawa dampak 

yang baik untuk sikap percaya dirinya  

 Dari hasil observasi selama proses konseling perorangan dengan 

pendekatan realita, klien sudah mengalami banyak perubahan. Awalnya klien 

cenderung grogi dan gugup jika berhadapan dan bekomunikasi dengan lawan 

jenis, cenderung cemas dan khawatir terhadap sesuatu yang baru karena takut 

tidak bisa berinteraksi dan menempatkan diri, Sekarang klien dapat mengawali 
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komunikasi dengan lawan jenis dan mampu mengontrol pikiran negatifnya bahwa 

dirinya akan mengalami kesulitan pada situasi yang baru akibat keadaan dirinya 

 Peneliti dan klien mengadakan kesepakatan bahwa tidak ada upaya tindak 

lanjut dengan layanan lainnya. Hal ini disebabkan karena klien sudah berubah 

lebih percaya diri baik di lingkungan panti maupun di lingkungan sekolah. Untuk 

mengetahui perkembangan klien agar klien tetap menjaga komitmennya untuk 

lebih percaya diri, maka peneliti bekerjasama dengan pembina panti untuk 

penilaian jagka menengah dan jangka panjangnya. 

4.1.2.2.8 Evaluasi Proses Kegiatan Konseling Klien 2 

a. Sebelum konseling 

Klien merasa bahwa kepercayaan diri rendahnya dapat menghambat 

pergaulannya dengan teman sebaya khususnya jika berkomunikasi dengan 

lawan jenis dan membuat dirinya terhambat jika berinteraksi dengan 

lingkungan baru. 

b. Dinamika psikis klien 

• Understanding 

Memahami bahwa sikap kepercayaan diri rendahnya itu kurang tepat 

dan ingin mengatasinya karena berdampak dengan pergaulannya dan 

interaksinya dengan orang lain dan lingkungan. 

• Comfort 

Klien merasa senang dapat mengatasi percaya diri rendahnya dan 

menjadi nyaman untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan 

lingkungan. 
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• Action 

Klien dapat berperilaku secara positif terhadap diri dan lingkungannya, 

lebih terbuka dalam bergaul dan tidak takut lagi terhadap sesuatu yang 

baru karena sudah mampu berpikir secara positif terhadap diri dan 

lingkungannya. 

c. Sesudah konseling 

Klien lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan lawan jenis dan 

mudah bergaul dengan teman sebayanya. Sudah mampu berpikir positif 

terhadap keadaan dirinya dan lingkungannya sehingga nyaman dengan 

keadaannya dan tidak takut berinteraksi dengan lingkungan  ataupun orang-

orang baru. 

Hasil evaluasi konseling dapat dilihat melalui tabel 4.4 di bawah ini: 
 

Tabel 4.4 Hasil Evaluasi Klien 2 
 

Aspek Sebelum konseling Setelah konseling 
Pemahaman 
 
 
 
 

Sebelum konseling klien 
merasakan bahwa 
kepercayaan diri rendahnya 
dapat menghambat dalam 
pergaulannya dengan teman 
sebaya tetapi klien belum 
mampu untuk mengambil 
tindakan mengatasinya.  

Klien dapat mengambil 
alternatif tindakan untuk 
mengatasi 
permasalahannya. 

Tindakan/ tingkah 
laku 

1) Tidak terbiasa untuk 
berkomunikasi dengan 
teman lawan jenis 
sehingga gugup disaat 
berbicara dengan teman 
lawan jenis, namun jika 
berbicara dengan teman 
laki-laki klien tidak 
mempunyai masalah. 

2) Sering menghindar 
terhadap situasi tertentu.  

(1) Klien lebih dapat 
menyesuaikan diri dan 
menempatkan diri dalam 
berbagai situasi 

(2) Klien lebih aktif 
berkomunikasi dan 
mulai dapat mengawali 
komunikasi dengan 
lawan jenis 

Perasaan  Merasa gugup, cemas dan takut  Klien merasa senang dan 



141 

 

saat berkomunikasi dan 
berhadapan dengan teman 
lawan jenis dan menghadapi 
sesuatu yang baru. 

puas mengikuti konseling 
karena klien menjadi lebih 
percaya diri dalam pergaulan 
dengan teman sebayanya dan 
lebih mudah berinteraksi 
dengan lingkungan. 

 

Setelah peneliti memberikan kesimpulan hasil konseling maka peneliti 

dan klien bersama-sama untuk mengakhiri proses konseling. Klien 

berkomitmen untuk melaksanakan dan mempertahankan perilaku positif yang 

telah dibentuknya. 

4.1.2.2.9 Hambatan dan Kemudahan dalam Proses Konseling 

a) Hambatan 

Pada awal konseling klien agak sulit terbuka, klien malu-malu dan klien 

pasif  jadi peneliti harus lebih aktif  bertanya atau bicara dulu kepada 

klien. 

b) Kemudahan 

Klien bisa menerima keberadaan peneliti dan klien lebih bisa terbuka 

meskipun awalnya agak malu-malu untuk mengungkapkan dirinya dan 

permasalahannya.  

 

4.1.2.3 Klien III 

Dalam pengidentifkasian klien ketiga akan dijelaskan mengenai identitas 

klien dan masalah klien, data kasus, analisis dan diagnosis permasalahan klien 

kemudian setelah itu praktikan memberikan prognosis atau rencana bantuan yang 

akan diberikan kepada klien. Setelah praktikan memberikan prognosis kemudian 
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dilakukan pemberian treatment pada klien yang akan dilakukan selama beberapa 

kali pertemuan dalam konseling. 

4.1.2.3.1 Identifikasi Kasus 

1) Identitas Klien 

Nama   : UA 

Tempat tgl lahir  : Demak, 19 Juni 1994 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Alamat   : Demak 

Agama   : Islam 

Hobi   : Sepak Bola 

Anak ke   : 5 dari 5 bersaudara 

Nama ayah/pekerjaan : ZI (alm) 

Nama ibu/pekerjaan : MN/Petani 

2) Sipnosis Kasus  

Pada pertemuan ini hubungan klien dan peneliti sudah terjalin dengan 

baik. Hasil wawancara dari berbagai pihak diperoleh bahwa klien cukup 

terbuka dengan temannya dalam berinteraksi di panti asuhan, namun jika 

berada di sekolahan klien cenderung pendiam dalam proses komunikasi. Klien 

cenderung malas untuk belajar dan kurang bersemangat untuk menjalankan 

aktivitas, namun begitu klien menurut pada peraturan yang ada di panti 

asuhan. 

Klien memiliki rasa percaya diri rendah karena malu tidak bisa 

membahagiakan ibunya. Klien merasa masih saja membuat repot ibunya. 
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Klien sering merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang 

diinginkannya. Klien juga merasa kurang nyaman jika ada seseorang yang 

mendekatinya. Perasaan sering menyalahkan diri sendiri, malu dengan 

kondisinya yang belum dapat membantu ibunya, merasa tidak mampu 

melakukan sesuatu dengan keadaan dirinya, dan sering merasa kurang nyaman 

jika seseorang mendekatinya membuatnya kesulitan bergaul dan 

berkomunikasi dengan orang baru. Kurang bersemangat dalam menjalani 

aktivitasnya dan terlalu berhati – hati ketika berhadapan dengan orang lain. 

3) Jenis, Nama dan Tingkat Kasus 

Jenis  :   Masalah pribadi 

Nama kasus :   Kepercayaan diri rendah kelayan panti asuhan 

Tingkat kasus : Sedang, karena klien mengetahui bahwa sikapnya tersebut 

harus dirubah tapi klien masih memerlukan bantuan orang lain. 

4.1.2.3.2 Data Kasus 

1. Data dari Klien 

Klien adalah anak kelima dari lima bersaudara. tiga kakaknya sudah 

berumah tangga dan bekerja, sedangkan seorang kakaknya sudah bekerja 

juga namun belum berumah tangga  karena baru lulus sekolah. Kakak-

kakaknya bekerja jauh dari daerahnya. Ayahnya sudah meninggal dan 

ibunya sebagai buruh tani. Klien menjadi anak yatim sejak usia 7 tahun. 

Klien berada di panti asuhan ini sejak kelas VII SMP. Klien mengetahui 

informasi panti ini dari temannya yang dulu pernah berada di panti asuhan 

ini. Klien termasuk anak yang rata-rata secara akademik. Klien berada di 
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panti asuhan dengan tujuan untuk bersekolah dan semua itu atas 

keinginannya sendiri.  

Klien kurang percaya diri jika berhadapan dengan orang lain, 

karena klien merasa bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan. Klien 

sering merasa kurang dihargai oleh lingkungan disekitarnya terhadap 

keadaan dirinya khususnya di sekolah sehingga saat berada di sekolah, 

klien cenderung tidak nyaman. Namun jika berada di panti asuhan, klien 

lebih nyaman karena merasa tidak ada perbedaan status sosial. 

2. Informasi dari Pembina Panti Asuhan 

Klien berasal dari keluarga kaum dhuafa dan merupakan anak 

yatim. Menurut pembina panti klien kurang percaya diri saat 

berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Klien selalu mematuhi peraturan 

yang ada di panti. Bahkan untuk tanggung jawab dan di bidang sosial 

bagus. Sehingga klien sering diberi kepercayaan untuk mengelola kegiatan 

di panti. Klien cenderung menutup diri, jika membahas tentang 

keluarganya. Secara akademik, klien termasuk anak yang kurang karena 

kesadarannya untuk belajar juga kurang. Klien cenderung pendiam jika di 

sekolah. 

3. Informasi dari Teman Klien 

Menurut temannya, klien adalah anak yang biasa, tetapi sedikit 

pemalas berhubungan dengan belajar dan pergi kesekolah. Bahkan jika 

klien merasa sakit, klien memilih tidak masuk sekolah, padahal hanya sakit 

ringan. Klien tertutup tentang keluarganya dan permasalahan dirinya.  
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4.1.2.3.3 Analisis dan Diagnosis Kasus 

1) Analisis Kasus 

Data yang telah didapat dengan observasi dan wawancara dengan 

klien, pembina panti asuhan dan teman klien dapat digunakan sebagai 

analisis bahwa klien mengalami masalah kurang percaya diri. Klien merasa 

bahwa dirinya tidak bisa membantu ibunya dan selalu menyusahkan ibunya. 

Klien adalah anak yatim dari keluarga kaum dhuafa. Klien merasa tidak 

mampu untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dan terlalu berhati-hati 

ketika berhadapan dengan orang lain sehingga klien merasa kesulitan saat 

berinteraksi dengan orangf lain. Klien terlalu fokus pada kekurangan yang 

dimilikinya dan merasa tidak supel untuk bergaul dengan teman sebayanya 

di sekolah. 

Sikap klien yang kurang percaya diri ini disebabkan oleh pemikiran 

negatifnya terhadap kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya sehingga 

membuat klien merasa tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti apa 

yang diinginkan. Klien cenderung menyalahkan diri sendiri jika mengalami 

kegagalan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa klien 

memiliki kepercayaan diri rendah akibat belum mampu mengontrol 

perasaan dan pikiran negatifnya dan  merasa tidak supel dalam pergaulan. 

2) Diagnosis Kasus 

(1) Esensi Kasus 

Kasus yang dialami klien merupakan kasus pribadi yaitu 

kurangnya kepercayaan diri sebagai akibat perasaan bersalahnya yang 
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tidak bisa membahagiakan ibunya. Klien juga merasa tidak mampu untuk 

melakukan sesuatu yang diinginkan, kurang nyaman jika ada seseorang 

yang mendekatinya dan terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan 

orang lain. 

Sifat kasus dari klien ini dikatakan irrasional. Klien sadar bahwa 

masalah kepercayaan diri rendahnya dapat mengganggu proses 

berintertaksi dan berkomunikasi dalam pergaulannya, dan menghambat 

pencapaian tugas perkembangannya, namun klien masih menunjukkan 

sikap tidak rasional tersebut yaitu masih bersikap pendiam dan tidak aktif 

dalam hal berkomunikasi. 

Tingkatan kasus yang dialami oleh klien yaitu termasuk kategori 

sedang karena meskipun klien sering memiliki pikiran negatif terhadap 

kekurangan yang dimilikinya, namun klien dapat menerima keadaan 

dirinya berada di panti asuhan bahkan klien tergolong anak yang 

mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan di panti asuhan. 

(2) Latar Belakang Kasus 

(a) Latar belakang intern 

Latar belakang intern dari permasalahan yang dialami oleh klien 

yaitu, klien merasa malu tidak bisa membantu ibunya, dan menganggap 

dirinya tidak bisa melakukan apapun dengan kondisinya yang sekarang. 

Kurang nyaman jika ada seseorang yang mendekatinya dan terlalu 

berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain. klien juga merasa 

bahwa dirinya tidak supel untuk bergaul dengan teman di sekolahnya. 
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Hal ini membuat klien merasa kesulitan bergaul, kurang bersemangat 

dalam menjalani aktivitas, dan sering kecewa terhadap dirinya sendiri 

karena tidak percaya diri. 

(b) Latar belakang ekstern 

Latar belakang ekstern dari permasalahan yang dialami klien yaitu, 

klien adalah anak yatim dan berada di panti asuhan sehingga klien 

selalu merasa bahwa oranglain memandang kekurangannya karena 

status sosialnya tersebut. 

(c) Sebab pencetus masalah 

Yang menjadi penyebab timbulnya masalah klien yaitu 

diantaranya: (1) terlalu fokus pada kekurangannya, (2) merasa tidak supel 

dalam pergaulan, (3) perasaan tidak mampu untuk berbuat lebih baik 

dalam segala hal. 

(3) Dinamika Psikis Klien 

(a) Dinamika Psikis yang Bersifat Negatif 

Dinamika negatif yang muncul dalam diri klien yaitu klien 

cenderung berpikir negatif atas keadaan dirinya saat ini. Karena status 

sosialnya yang tinggal di panti asuhan dan sebagai anak yatim membuat 

klien cenderung merasa bahwa orang lain cenderung melihat 

kekurangannya sebagai keluarga yang tidak lengkap. Hal ini yang 

membuat klien bersikap menghindari situasi komunikasi. Klien juga 

cenderung merasa tidak bisa membahagiakan ibunya dengan keadaannya 
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yang sekarang karena merasa tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih 

dengan kekurangannya sehingga lebih pasrah terhadap keadaannya.  

(b) Dinamika Psikis yang Bersifat Positif 

Dinamika psikis bersifat positif yang muncul pada diri klien 

yaitu, klien tidak menutup diri dengan pergaulan temannya di panti 

asuhan, klien dapat menaati peraturan-peraturan di panti, dan klien tetap 

mau bersekolah. 

4.1.2.3.4 Prognosis 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dialami klien tentang 

masalah kepercayaan diri klien, maka diupayakan memberikan penanganan 

terhadap masalah yang dialami oleh klien. Upaya bantuan tersebut antara lain: 

a. Memberikan bimbingan kepada klien. 

b. Memberikan pemahaman dan sikap berani menerima kenyataan hidup, dengan 

jalan membantu membuat perencanaan perilaku untuk lebih percaya diri.  

c. Memberikan alternatif pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah 

klien yaitu selalu berfikir positif, berupaya menyesuaikan diri maupun 

pendekatan dengan orang lain dan tidak memandang orang lain menilai 

kelemahannya. 

Dari beberapa upaya yang akan digunakan oleh konselor diatas maka dalam 

hal ini konselor menggunakan pendekatan konseling realita. Konselor memilih 

pendekatan ini karena diharapkan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada 

dan sesuai, klien mampu bertanggung jawab atas siapa mereka dan ingin menjadi 

apa mereka serta mengembangkan rencana-rencana yang bertanggung jawab. 
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1) Rencana yang akan digunakan 

Dalam penelitian ini konselor menggunakan pendekatan realita karena 

sesuai dengan tujuan konseling ini yaitu, mencapai otonomi dan menemukan 

kebutuhannya. Klien dibantu untuk menemukan tingkah lakunya sendiri 

secara realistis.  

2) Prosedur yang digunakan 

Prosedur yang digunakan dalam konseling realita yaitu: 

a) Eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi (wants and needs). Klien 

didorong untuk dapat memahami kemudian mengungkapkan semua 

kebutuhan dan keinginannya beserta persepsi klien terhadap 

kebutuhannya yang meliputi kebutuhan bertahan hidup (survival), 

mencintai dan dicintai (love and belonging), kekuasaan atau prestasi 

(power or achievement), kebebasan atau kemerdekaan (freedom or 

independence), dan kesenangan (fun). 

b) Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing), yaitu tahap dimana 

konselor mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna mencapai  

kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh klien yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. Tahap ini difokuskan untuk 

mendapatkan kesadaran akan total perilaku klien. 

c) Evaluasi diri (self evaluation). Pada tahap ini, konselor bersama klien 

mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan klien dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setelah proses evaluasi diri ini 

diharapkan klien dapat memberikan penilaian sendiri akan perilakunya. 
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Tujuan evaluasi diri ini yaitu agar klien menilai tingkah lakunya sendiri 

untuk menentukan bagaimana baiknya tingkah laku itu berguna bagi 

dirinya. 

d) Rencana dan Tindakan (planning). Pada tahap terakhir ini, Konselor 

bersama klien membuat rencana tindakan guna membantu klien 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Rencana yang akan dilakukan 

klien didasari motivasi dan kemampuan klien, rencana yang mudah 

dipahami, sebelum rencana dilaksanakan, dievaluasi terlebih dahulu 

apakah realistis dan dapat dilaksanakan. Mengajak klien untuk 

melaksanakan rencana secara independen, dan agar klien berkomitmen 

terhadap rencananya, rencana dibuat tertulis dan klien bertanda tangan 

didalamnya. 

4.1.2.3.5 Treatment  

Dalam pelaksanaan treatment yang diberikan oleh praktikan akan 

dipaparkan mengenai proses pelaksanaan konseling dari tiap pertemuan dari 

masing-masing klien dan juga dipaparkan mengenai follow up yang akan 

diberikan oleh praktikan. 

1) Waktu dan proses pelaksanaan treatment  

Dalam pelaksanaan treatment ini, konselor memerlukan waktu untuk 

beberapa kali pertemuan. Pertemuan tersebut dilaksanakan selama empat kali. 

Untuk penjelasanya dapat dilihat secara lebih rinci yaitu sebagai berikut: 

(1) Pertemuan pertama 

Hari/tanggal : Sabtu/ 18 Desember 2010 
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Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 16.00-16.45 WIB 

Dalam pertemuan ini diadakan pembinaan hubungan baik antara 

konselor dengan klien selama proses konseling berlangsung hingga 

mencapai tujuannya. Sebelum memasuki tahap inti dijelaskan terlebih 

dahulu tentang tata cara yang harus dilakukan oleh konselor (konselor) 

maupun klien. Diantara tata cara tersebut antara lain tentang lamanya 

waktu yang dibutuhkan untuk proses konseling, permasalahan yang akan 

dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling serta batasan peran 

antara konselor dan klien.  Sesuai kesepakatan dengan klien, konseling 

akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit. Selain itu dijelaskan juga 

mengenai asas yang digunakan dalam konseling agar klien menaruh 

kepercayaan dalam mengikuti proses selanjutnya. Dalam pertemuan ini 

konselor berusaha membina hubungan baik terlebih dahulu dengan klien. 

Pembinaan hubungan baik ini di maksudkan agar tumbuh kenyamanan dan 

keterbukaan oleh klien agar dapat merasa nyaman dan terbuka dalam 

menceritakan masalah yang dialaminya tersebut. 

Dalam pelaksanaan konseling pertama ini konselor berusaha agar 

klien dengan sukarela dan secara terbuka menceritakan masalah yang 

sedang dialaminya. Di sini konselor berperan sebagai konselor yang 

menunjukkan sikap hangat dan membuka pembicaraan dengan membahas 

topik netral terlebih dahulu. Agar suasana konseling tidak kaku atau tegang 

untuk mencairkan suasananya terlebih dahulu membicarakan hal-hal di luar 
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permasalahan yang sedang dihadapi klien seperti menanyakan keadaan dan 

kegiatan yang dilakukan klien hari ini. Setelah membahas topik netral, 

kemudian klien sedikit demi sedikit dipancing untuk bercerita. Selanjutnya 

yaitu melakukan proses pengidentifikasian lebih detail tentang masalah 

klien. Hal-hal yang ditanyakan pada klien yaitu seputar masalah 

kepercayaan diri rendah klien berhubungan perasaan-perasaan dan pikiran 

negatif yang klien rasakan.  

Dari proses wawancara konseling, klien dapat menceritakan 

penyebab klien memiliki rasa percaya diri rendah yaitu karena klien 

memiliki perasaan bahwa klien tidak mampu untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan apa yang diinginkan karena klien sering berpikiran negatif 

terhadap kekurangan yang dimilikinya. Klien kurang nyaman jika ada 

seseorang yang mendekatinya dan terlalu berhati-hati ketika berhadapan 

dengan orang lain karena ketakutan dan kekhawatiran klien bahwa orang 

lain akan melihat kelemahannya dan tidak menghargainya. Jika di sekolah 

klien lebih pendiam daripada di panti. Karena bagi klien keluarga di panti 

jauh lebih dapat menerima keadaan dirinya dari pada teman-temannya di 

sekolah. Klien tidak percaya diri jika berinteraksi dengan temannya di 

sekolah, karena kekhawatiran bahwa temannya tidak bisa menghargai 

keadaannya. 

Dalam melakukan pengidentifikasian terhadap klien, konselor 

berusaha agar proses konseling tidak terlihat tegang maka konselor juga 

memberikan suasana humor pada klien sehingga klien merasa nyaman dan 
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rileks dalam mengikuti proses konseling. Pada pertemuan awal ini klien 

menceritakan sebab munculnya permasalahan cukup mendalam. Karena 

waktu yang telah disepakati sudah habis maka konselor akan melanjutkan 

proses konseling pada pertemuan selajutnya. 

Evaluasi 

Klien merasa senang mengikuti konseling pada pertemuan awal 

karena klien berharap bahwa konselor dapat membantu dan memberikan 

solusi untuk pemecahan masalah yang dialami. Klien sudah berani 

menceritakan gejala dan sebab permasalahannya muncul. 

(2) Pertemuan kedua 

Hari/tanggal : Senin/ 3 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 16.00-16.30 WIB 

Pada tahap ini Konselor melanjutkan tahap eksplorasi keinginan, 

kebutuhan dan persepsi. Klien didorong agar dapat memahami dan 

mengungkapkan semua kebutuhan klien beserta persepsi klien terhadap 

kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan 

hidup (survival), mencintai dan dicintai (love and belonging), kekuasaan 

atau prestasi (power or achievement), kebebasan atau kemerdekaan 

(freedom or independence), dan kesenangan (fun).  

Setelah klien mengetahui peran masing-masing antara peneliti dan 

klien, pada tahap ini diupayakan klien mengungkapkan segala keluhan atas 

permasalahan yang sedang dialami berkaitan dengan kepercayaan diri 
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rendah. Klien diupayakan senyaman mungkin saat pelaksanaan konseling. 

Peneliti juga menekankan pada klien bahwa berhasil atau tidaknya 

penyelesaian masalah tergantung bagaimana cara klien melibatkan diri 

dalam proses konseling. 

Klien menyebutkan permasalahan klien selama ini yang memiliki 

perasaan bahwa klien tidak mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

apa yang diinginkan karena terlalu fokus pada kekurangannya dan sulit 

mengontrol pikiran negatifnya. Klien kurang nyaman jika ada seseorang 

yang mendekatinya dan terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang 

lain karena ketakutan dan kekhawatiran klien bahwa orang lain akan 

melihat kelemahannya dan tidak menghargainya. Dari hal itu maka 

konselor berusaha mengajak klien untuk memberikan penjelasan secara 

lebih detail. 

Klien bercerita bahwa klien sering merasa tidak mampu 

membahagiakan ibunya karena sampai saat inipun klien belum dapat 

membantu ibunya secara ekonomi. Klien merasa belum memiliki keahlian 

apapun untuk bekerja. Hal inilah yang membuat klien kecewa terhadap diri 

sendiri karena tidak memiliki hal yang menunjang dirinya untuk bekerja 

sehingga klien kurang bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Klien 

merasa bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan dan sering 

menganggap orang lain jauh lebih baik dari dirinya. Sedangkan untuk 

masalah klien merasa kurang nyaman jika ada seseorang yang 

mendekatinya karena klien takut kalau orang tersebut cenderung 
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memperhatikan kelemahannya. Sehingga klien cenderung berhati-hati 

ketika berhadapan dengan orang lain. Setelah klien menjelaskan 

permasalahannya, konselor mengajak klien untuk mengungkapkan 

keinginan dan kebutuhannya.  

Kepribadian yang diinginkan klien adalah menjadi orang yang dapat 

bersikap mandiri. Klien juga ingin selalu berpikir positif terhadap apapun 

yang terjadi dalam kehidupannya. Masalah kepercayaan diri rendah klien 

terjadi karena klien terlalu memfokuskan diri pada kekurangan yang 

dimilikinya.  

Kehidupan yang klien inginkan adalah dapat tinggal dengan ibunya 

dan dapat membantu ibunya dari segi ekonomi, dan tidak kesulitan untuk 

berinteraksi dengan orang lain, memiliki semangat untuk menjalani 

aktivitasnya dan selalu berpikir positif dalam menerima keadaan yang 

terjadi pada dirinya. 

Evaluasi: 

Klien lebih terbuka mengungkapkan permasalahannya. Klien 

bercerita bahwa klien sering merasa tidak mampu membahagiakan ibunya 

karena sampai saat inipun klien belum dapat membantu ibunya secara 

ekonomi. Klien merasa belum memiliki keahlian apapun untuk bekerja. Hal 

inilah yang membuat klien kecewa terhadap diri sendiri karena tidak 

memiliki hal yang menunjang dirinya untuk bekerja sehingga klien kurang 

bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Sedangkan untuk masalah klien 

merasa kurang nyaman jika ada seseorang yang mendekatinya karena klien 
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takut kalau orang tersebut cenderung memperhatikan kelemahannya. 

Sehingga klien cenderung berhati-hati ketika berhadapan dengan orang 

lain. Kehidupan yang klien inginkan adalah dapat tinggal dengan ibunya 

dan dapat membantu ibunya dari segi ekonomi, dan tidak kesulitan untuk 

berinteraksi dengan orang lain.  

(3) Pertemuan ketiga 

Hari/tanggal : Jumat/ 7 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.20-19.50 WIB 

Pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tentang wants and 

needs tentang berbagai tahapan antara lain, analisis wants and needs, 

sharing wants and perception, dan getting commitment. 

1) Analisis wants and needs 

Klien memiliki keinginan untuk dapat tinggal dengan ibunya 

dan dapat membantunya dari segi ekonomi, tidak kesulitan untuk 

berinteraksi dengan orang lain, memiliki semangat untuk menjalani 

aktivitasnya dan selalu berpikir positif dalam menerima keadaan yang 

terjadi pada dirinya. Keinginan yang diungkapkan klien muncul karena 

klien merasa bahwa dirinya sudah akan menginjak dewasa dan tidak 

harus selalu menyusahkan ibunya.  

Klien juga mulai menyadari bahwa dengan memiliki semangat 

untuk menjalani aktivitasnya dan berpikir positif dalam menerima 

keadaan dirinya dapat membuatnya lebih nyaman berada di lingkungan 
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manapun dan tidak merasa kesulitan berinteraksi dengan lingkungan 

tersebut. Sebelumnya klien masih tidak memperdulikan pikiran dan 

perasaan negatif terhadap dirinya dan sering fokus terhadap kelemahan 

dan kekurangannya. Klien mengungkapkan jika berada di sekolah 

klien lebih pendiam daripada di panti asuhan. Karena di panti asuhan 

klien beranggapan tidak ada perbedaan keadaan, namun jika berada di 

sekolah merasa ada perbedaan keadaan dirinya dengan teman di 

sekolahnya.  

2) Sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi percaya diri 

serta keinginan kedepannya. Konselor memberikan sedikit penjelasan 

tentang percaya diri dan apapun perasaan yang membuatnya tidak 

percaya diri sesungguhnya tidak perlu ada.  

Klien pernah mengungkapkan bahwa dirinya sudah dapat 

menerima keadaan dirinya sebagai anak yatim dan tinggal di panti 

asuhan, hanya saja jika klien melihat keadaan sekitarnya apalagi di 

sekolah teman-temannya dapat tinggal dengan keluarga mereka 

terkadang membuat klien minder bahwa klien ternyata memilki banyak 

kekurangan tidak seperti mereka yang mampu dalam segala hal. 

Kemudian konselor mendiskusikan hal ini, bahwa walaupun klien 

tinggal di panti asuhan tetapi klien juga dapat bersekolah dengan 

mereka, dan itu artinya klien mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki klien walaupun klien memiliki 
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kekurangan. Lagipula ibu klien menyetujui klien untuk tinggal di panti 

asuhan ini karena pasti ibu klien juga menginginkan klien mendapat 

pendidikan yang bagus dan suatu hari nanti mendapatkan kehidupan 

yang baik. 

Klien akhirnya dapat menerima hal tersebut, bahwa harusnya 

klien bangga walaupun klien tinggal di panti asuhan dan merupakan 

anak yatim, klien masih dapat mengenyam pendidikan sampai sekolah 

menengah atas nantinya dan klien tidak seharusnya memiliki rasa 

minder karena kekurangannya bahkan malah harus percaya diri. 

3) Getting commitment 

Setelah memahami dan meyakini tentang keinginannya dan 

persepsi tentang percaya diri, maka dilanjutkan dengan membuat 

komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

• saya tidak mau percaya diri 

• saya mau tetapi tidak mau berusaha memulai lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan untuk lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan sebaik mungkin 

• saya akan melakukan apapun untuk dapat bersikap percaya diri 

Dari beberapa komitmen tersebut, klien memilih yang keempat yaitu 

akan mengusahakan sebaik mungkin. Setelah klien menyadari 

pentingnya bersikap percaya diri dalam kehidupan, klien akan 

mengusahakan sebaik mungkin untuk selalu bersikap percaya diri 

supaya aktivitasnya tidak terganggu akibat rasa mindernya. 
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Setelah pembahasan tentang wants and needs konselor akan 

melanjutkan tahap selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan tindakan. Tahap ini 

dilakukan untuk untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Berdasarkan analisis kebutuhan, persepsi dan 

komitmen, klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk bersikap 

percaya diri di lingkungannya supaya tidak mengganggu aktivitasnya. 

Konselor meminta klien untuk mengungkapkan hal apa saja yang dilakukan 

untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tindakan yang pernah dilakukan 

yaitu bersikap mandiri.  

Klien mengungkapkan bersikap mandiri ini telah dilakukan klien 

sejak klien masih tinggal dengan ibunya. Dengan bersikap mandiri tersebut, 

klien menjadi tidak tergantung dengan siapapun untuk menjalankan 

aktivitas dan keputusannya. Bahkan saat klien memutuskan untuk tinggal di 

panti asuhan ini adalah karena keputusannya sendiri dan informasi panti 

asuhan ini juga di dapatkan dari teman klien.  

Evaluasi: 

Pada fase ini, klien mulai menyadari pentingnya memiliki rasa 

percaya diri dalam dirinya dan mengungkapkan komitmen untuk 

mengusahakan sebaik mungkin bersikap percaya diri. Keinginan klien yaitu 

dapat tinggal dengan ibunya dan dapat membantunya dari segi ekonomi, 

tidak kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, memiliki semangat 

untuk menjalani aktivitasnya dan selalu berpikir positif dalam menerima 

keadaan yang terjadi pada dirinya. Klien dan konselor bersama-sama 
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menganalisis tindakan yang pernah dilakukan klien untuk mengatasi 

masalah kepercayaan diri rendahnya dan Klien mengungkapkan semua 

tindakan yang pernah dilakukan sehingga klien mengetahui arah dan 

tindakan dalam pencapaian kebutuhannya.  

(4) Pertemuan keempat 

Hari/tanggal : Rabu/ 12 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.20-19.50 WIB 

Pada pertemuan keempat, konselor bersama klien mengevaluasi 

alternatif yang telah ada untuk dilanjutkan pada keputusan rencana dan 

tindakan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan 

klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konselor 

mengulangi secara singkat tentang hasil pertemuan sebemumnya tentang 

arah dan tindakan yang pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. 

Setelah itu melanjutkan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. 

Dengan selalu bersikap mandiri membuat klien mampu melakukan 

aktivitas tanpa bergantung kepada orang lain. Namun ketidakmampuan 

dirinya dalam hal mengontrol pikiran dan perasaan negatifnya tentang 

kekurangan dan kenyataan hidupnya yang terkadang tidak sesuai seperti 

yang diharapkan membuat dirinya kurang percaya diri untuk berinteraksi 

dengan orang lain, membuat dirinya lebih sering fokus dengan 

kekurangannya sehingga sering malas menjalankan aktivitasnya.  
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Klien menyadari bahwa klien melakukan tindakan yang kurang 

tepat dan tidak benar sehingga klien ingin merencanakan tindakan untuk 

lebih baik. Untuk memecahkan permasalahannya maka disusun alternatif 

pemecahan masalah klien yaitu: 

1) Bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungan 

2) Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 

3) Membangun pendirian yang kuat 

4) Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif 

5) Biasakan untuk memberanikan diri 

Setelah alternatif pemecahan tersusun, klien memilih salah satu 

alternatif yang menurutnya tepat dan bertanggung jawab. Klien mengambil 

keputusan untuk bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungan 

dan mencoba untuk selalu berpikir positif dan menyingkirkan pikiran 

negatif. Keputusan yang klien ambil dapat memotivasi dirinya agar tidak 

terlalu fokus dengan kekurangan dan kelemahan yang ada. Sehingga klien 

dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Agar klien lebih yakin 

menjalankan rencana tersebut, maka diadakan komitmen yaitu dengan cara 

menuliskan komitmennya pada selembar kertas dan berjanji akan 

menjalankan keputusan yang diambilnya dengan baik. Pengembangan 

alternatif pemecahan masalah yang dipilih disesuaikan untuk upaya 

mengatasi kepercayaan diri rendah klien. 

 Evaluasi 
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Klien mengambil alternatif pilihan sesuai dengan kemampuannya 

dan berkomitmen akan menjalankan alternatif tersebut agar masalahnya 

dapat teratasi. 

(5) Pertemuan kelima 

Hari/tanggal : Sabtu/ 22 Januari 2011 

Tempat  : Ruang tamu PA Al-Huda  

Waktu  : 19.10-19.45 WIB 

Pada pertemuan keempat diadakan evaluasi dengan menanyakan 

perkembangan pada klien setelah kurang lebih satu minggu melaksanakan 

komitmennya. Klien dipersilahkan untuk menceritakan hasil yang 

dirasakan selama satu minggu. Klien merasakan bahwa dengan cara 

membuang pikiran negatifnya dan tidak terlalu fokus pada kekurangannya, 

membuat klien lebih bersemangat dalam menjalani aktivitasnya bahkan 

lebih giat belajar agar bisa lulus sekolah. Lebih fokus dengan tujuan klien 

berada di panti asuhan ini, dan dengan bersikap kritis dan objektif terhadap 

diri dan lingkungan membuat klien selalu dapat membuka komunikasi 

dengan orang lain membuat klien merasa mudah untuk mendapatkan teman 

baru dan tidak canggung lagi dengan orang lain walaupun klien berada di 

panti asuhan. Setelah proses konseling, klien juga lebih terbuka untuk 

menceritakan tentang dirinya, tidak pasif dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain. 

Evaluasi: 
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Klien lebih terbuka untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam 

berbagai situasi. Klien lebih terbuka dan tidak terlihat canggung lagi dan 

tidak terlalu fokus pada pikiran dan perasaan negatifnya mengenai 

kekurangan dan kelemahannya.  

4.1.2.3.6 Tindak Lanjut (Follow Up) 

Setelah peneliti dan klien mengadakan kesepakatan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa tidak ada upaya tindak lanjut karena klien sudah 

melaksanakan komitmennya dengan baik dan berhasil.  Hal tersebut karena 

klien sudah lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain, teman dan 

lingkungannya dan dapat menerima keadaannya secara objektif. 

4.1.2.3.7 Hasil Konseling Secara Keseluruhan 

Dari hasil pelaksanaan perlakuan atau treatment, maka kelayan panti 

asuhan yang mengalami permasalahan kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

melalui konseling perorangan dengan pendekatan Realita. Ini terlihat dari 

perubahan atau perkembangan klien sesudah pemberian treatment. Setelah 

diberikan konseling, klien mengalami perubahan dan kepercayaan dirinya sudah 

mulai muncul meskipun belum sepenuhnya. Klien sudah mengalami perubahan 

karena klien benar-benar ingin memecahkan masalahnya. Klien membiasakan 

memberanikan diri untuk mengawali komunikasi dengan orang lain. Dengan hal 

ini, klien sedikit demi sedikit merubah perasaan tidak nyamannya jika ada orang 

lain yang mendekatinya dan hasilnya, klien sekarang lebih terbuka untuk 

berinteraksi dengan orang lain dan teman di lingkungan sekolahnya. Untuk 

kedepannya klien akan mencoba mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 
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setelah lulus SMP nanti. Klien ingin dirinya lebih semangat lagi untuk menjalani 

aktivitasnya dan merubah sifat malasnya, karena klien ingin ibunya bahagia 

melihat dirinya lebih baik setelah keluar dari yayasan dan kembali ke rumah.  

Berikut perkembangan klien selama mengikuti konseling dapat dilihat dengan 

jelas melalui tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 Perkembangan Klien 3 Selama Mengikuti Konseling 

 

No Pertemuan Evaluasi 

Understanding  Comfort  Action  

1.  Pertama (fase 1: 

keterlibatan) 

Memahami bahwa 

klien harus 

menyelesaikan 

masalahnya 

Merasa mengikuti 

konseling karena 

dapat membantu 

mengatasi 

permasalahannya 

Akan mencari 

penyelesaian dari 

permasalahannya  

2.  Kedua (Fase 2: 

Eksplorasi 

keinginan, 

kebutuhan dan 

persepsi) 

Klien menyadari 
bahwa selama ini 
yang klien lakukan 
salah. 

Merasa bingung 
bagaimana cara 
agar klien bisa 
percaya diri. 

Akan memikirkan 
apa yang akan 
dilakukan untuk 
lebih bersikap 
percaya diri. 

3.  Ketiga (Fase 3: 

eksplorasi arah 

dan tindakan) 

Memahami bahwa 
terlalu fokus pada 
kelemahan dan 
kekurangannya 
dapat merugikan 
dirinya dan menjadi 
tidak percaya diri. 

Klien merasa 
senang  

Akan memilih 
alternatif dalam 
memecahlan 
masalahnya agar 
lebih bisa percaya 
diri. 

4.  Keempat (fase 4: 

evaluasi diri) 

Memahami bahwa 
klien harus mencari 
alternatif dan 
menjalankan 
keputusannya. 

Merasa senang 
karena mengetahui 
apa yang harus 
dilakukan. 

Akan 
melaksanakan 
komitmen yang 
sudah diambil. 

5.  Kelima (Fase 5: 

rencana dan 

tindakan) 

Mengerti tentang 
rencana dan 
tindakan yang 

Merasa senang
karena sudah bisa 
menyelesaikan 

Akan berusaha 
bersikap kritis dan 
objektif terhadap 
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dilakukan sesuai 
dengan 
komitmennya 

masalah. lingkungannya dan 
berusaha 
menyingkirkan 
pikiran negatif 
terhadap keadaan 
dirinya. 

 
 Pada pertemuan ini berlangsung tahap konseling dan fokus pada perilaku 

dan waktu sekarang. Pada tahap pertama yaitu keterlibatan. Tahap ini untuk 

membina hubungan baik dengan klien dan juga memperoleh banyak keterangan 

atau informasi mengenai permasalahan klien yaitu tentang kepercayaan diri 

rendahnya. Klien kurang percaya diri saat ada orang lain yang mendekatinya 

karena klien merasa memiliki banyak kekurangan dan orang lain lebih baik 

darinya. Klien juga merasa tidak supel untuk bergaul sehingga jika di sekolah 

cenderung pendiam. Hal ini disebabkan klien terlalu fokus pada kekuarangan dan 

kelemahan dirinya. Sedangkan jika di panti asuhan klien lebih nyaman untuk 

berinteraksi karena merasa tidak ada perbedaan status sosial. Tahap kedua yaitu 

eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Hasil dari 

pertemuan sebelumnya adalah klien ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi 

rasa percaya diri rendahnya tersebut.  Pada tahap ini, konselor berusaha 

mengungkapkan kebutuhan dan keinginan klien beserta persepsi klien terhadap 

kebutuhannya. Dan klien mengalami hambatan dalam kebutuhan mencintai dan 

dicintai dan kesenangan. Klien dapat memahami semua kebutuhan, keinginan dan 

persepsinya. Klien dapat berkomitmen berusaha sebaik mungkin untuk dapat 

mengontrol pikiran dan perasaan negatifnya dan bersikap kritis dan objektif 

terhadap diri dan lingkungannya sehingga lebih tidak terlalu fokus pada 

kekurangan dan kelemahannya. 
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 Tahap selanjutnya adalah eksplorasi arah dan tindakan (direction and 

doing). Tahap ini untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan klien yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan 

bahwa tindakan yang dilakukan selama ini untuk lebih percaya diri yaitu klien 

selalu bersikap mandiri, sehingga walaupun di sekolah klien cenderung pendiam 

namun karena klien sudah terbiasa untuk bersikap mandiri dalam segala hal, klien 

dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Klien menyadari bahwa sikapnya 

kurang tepat, karena suatu saat pasti klien membutuhkan bantuan orang lain, dan 

klien merasa perlu untuk mencari alternatif lain mengatasi masalahnya. Tahap 

terakhir adalah rencana dan tindakan (planning). Klien merencanakan tindakan-

tindakan yang mendukung untuk mengatasi rasa percaya diri rendahnya. Di tahap 

ini, klien memilih alternatif yaitu bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan 

lingkungan agar dapat mengontrol pikiran dan perasaan negatifnya sehingga tidak 

terlalu fokus pada kelemahan dan kekurangannya. Mengingat bahwa klien sering 

menganggap bahwa orang lain lebih baik darinya dan merasa tidak supel dalam 

pergaulan, maka klien mengambil alternatif tersebut sehingga dapat pandai 

menyesuaikan diri dan berinteraksdi dengan lingkungan dan orang lain. Pada 

pertemuan selanjutnya yaitu membahas evaluasi hasil konseling secara 

keseluruhan untuk mengetahui perkembangan klien. Setelah mendapatkan proses 

konseling, klien menjadi lebih objektif menilai tentang dirinya dan lingkungan 

sekitar, klien lebih mudah berinteraksi dengan teman sebaya dan orang lain. Klien 
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dapat melaksanakan komitmennya dan membawa dampak yang baik untuk sikap 

percaya dirinya  

 Dari hasil observasi selama proses konseling perorangan dengan 

pendekatan realita, klien sudah mengalami banyak perubahan. Awalnya klien 

terlihat pendiam jika ada orang baru yang mendekatinya, sekarang klien jauh lebih 

santai jika ada orang baru yang mendekatinya, setelah klien mampu bersikap kritis 

dan objektif terhadap keadaan diri dan lingkungannya. Peneliti dan klien 

mengadakan kesepakatan bahwa tidak ada upaya tindak lanjut dengan layanan 

lainnya. Hal ini disebabkan karena klien sudah berubah lebih percaya diri baik di 

lingkungan panti maupun di lingkungan sekolah. Untuk mengetahui 

perkembangan klien agar klien tetap menjaga komitmennya untuk lebih percaya 

diri, maka peneliti bekerjasama dengan pembina panti untuk penilaian jangka 

menengah dan jangka panjangnya. 

4.1.2.3.8 Evaluasi Proses Kegiatan konseling Klien 3 

a. Sebelum konseling 

  Klien merasa bahwa kepercayaan diri rendahnya dapat 

menghambat pergaulannya dengan teman sebaya dan interaksinya dengan 

orang lain akibat pemikiran dan perasaan negatifnya yang terlalu fokus 

pada kekurangannya sehingga meraasa tidak supel dalam pergaulan. 

b. Dinamika psikis klien 

• Understanding 

Memahami bahwa sikap kepercayaan diri rendahnya itu kurang tepat 

dan ingin mengatasinya karena berdampak dengan pergaulannya dan 
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interaksinya dengan orang lain dan lingkungan khususnya di sekolah 

dan luar panti. 

• Comfort 

Klien merasa senang dapat mengatasi percaya diri rendahnya dan 

menjadi nyaman untuk bergaul dengan teman sebaya khususnya di 

sekolah dan lingkungan luar panti. 

• Action 

Klien dapat berperilaku secara positif terhadap diri dan 

lingkungannya, lebih terbuka dalam bergaul dan sudah mampu 

berpikir secara positif terhadap diri dan lingkungannya sehingga tidak 

berpikir bahwa orang lain lebih baik darinya dan merasa tidak supel 

untuk bergaul. 

c. Sesudah konseling 

  Klien lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan teman 

sebayanya di sekolah ataupun dengan orang lain dan tidak terlalu fokus 

pada kelemahan dan kekurangan dirinya karena sudah mampu berpikir 

objektif terhadap diri dan lingkungannya sehingga lebih bersemangat 

menjalankan aktivitasnya. 

Hasil evaluasi konseling dapat dilihat melalui tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 Hasil Evaluasi Konseling Klien III 
 

Aspek Sebelum konseling Setelah konseling 
Pemahaman 
 
 
 
 

Sebelum konseling klien 
merasakan bahwa 
kepercayaan diri rendahnya 
dapat menghambat 
aktivitasnya akibat terlalu 

Memahami bahwa klien 
mampu melakukan apa 
yang diinginkan jika 
selalu berpikir positif 
tentang dirinya 
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fokus pada kelemahan dan 
kekurangan yang dimilikinya 

Tindakan/ tingkah 
laku 

1) Terlalu berhati-hati ketika 
berhadapan dengan orang 
lain sehingga perilakunya 
terlihat kaku. 

2) Saat klien berada di 
lingkungan sekolah lebih 
cenderung pendiam 
daripada saat klien berada 
di panti asuhan. Saat 
klien berada di panti 
asuhan, perilakunya lebih 
leluasa. 

3) Klien tidak percaya 
bahwa dirinya memiliki 
kelebihan dan terlalu 
bersikap pasrah terhadap 
keadaannya. 

(1) Klien mendapat 
kemudahan dalam 
bergaul dengan teman 
sebaya di sekolah dan 
lingkungan luar panti. 

(2) Klien lebih 
bersemangat menjalani 
aktivitasnya bahkan 
saat sakit klien masih 
mau bersekolah, 
padahal biasanya klien 
memilih untuk tidak 
berangkat sekolah. 

(3) Dapat berinteraksi 
dalam situasi 
komunikasi dengan 
teman sebaya 
khususnya di sekolah. 

Perasaan  Merasa tidak mampu 
melakukan lebih baik dalam 
segala hal dengan kondisinya 
yang sekarang akibat pikiran 
negatifnya yang terlalu fokus 
pada kelemahan dan 
kekurangannya, merasa ada 
perbedaan status sosial jika 
berada di sekolah dan merasa 
tidak supel dalam pergaulan. 

Klien merasa senang dan 
puas mengikuti konseling 
karena klien mulai merasa 
mampu untuk bersikap 
objektif terhadap diri dan 
lingkungannya sehingga 
tidak terlalu fokus pada 
kekurangan dan 
kelemahannya. 

 

4.1.2.3.9 Hambatan dan Kemudahan dalam Proses Konseling 

a. Hambatan 

Pada awal konseling klien agak sulit terbuka dan klien sangat pasif  jadi 

peneliti harus lebih aktif  bertanya atau bicara dulu kepada klien. Klien 

cenderung kurang kosentrasi saat proses konseling berlangsung, sehingga 

peneliti harus dengan sabar mengeksplorasi masalah klien. 

b. Kemudahan  
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Setelah klien dapat menerima keberadaan peneliti, klien jauh lebih terbuka 

dan memahami setiap pertanyaan untuk mengeksplorasi masalah klien, 

sehingga proses konseling dapat lebih berjalan dengan lancar. 

 

4.2   Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Huda 

Semarang diperoleh informasi bahwa ada beberapa kelayan yang memiliki 

masalah kepercayaan diri rendah. Hal ini diperoleh melalui wawancara dan 

observasi yang akhirnya diperoleh tiga orang kelayan yang menjadi subjek 

penelitian. Permasalahan ini muncul akibat berbagai faktor yang membuat rasa 

percaya diri kelayan panti asuhan menjadi rendah. MD memiliki masalah gugup 

jika berhadapan dan berkomunikasi dengan lawan jenis karena MD tidak terbiasa 

mengawali komunikasi dengan lawan jenis sehingga merasa kesulitan untuk 

berinteraksi dengan teman lawan jenis. Bahkan dengan teman laki-lakipun jarang 

mengawali komunikasi, lebih sering temannyalah yang mengawali komunikasi 

dengan MD. MD mudah tersinggung terhadap perkataan bahkan cenderung 

tersinggung jika diberi nasehat sehingga lebih bersikap tertutup dan pendiam. TT 

memiliki masalah tidak terbiasa untuk berkomuniksi dengan teman lawan jenis 

sehingga gugup jika berbicara dengan teman lawan jenis karena tidak terbiasa 

berkomunikasi dengan lawan jenis, namun jika dengan teman laki-laki TT tidak 

mempunyai masalah kesulitan berkomunikasi. TT merasa kesulitan berinteraksi 

dengan lingkungan dan orang baru karena takut tidak siap menghadapi situasi 

baru dan tidak mampu menyesuaikan diri sehingga merasa khawatir dan cemas 
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ketika berhadapan dengan lingkungan ataupun situasi dan orang baru. UA terlalu 

berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain, sehingga sikap dan perilakunya 

cenderung kaku. UA juga memiliki perasaan kurang dihargai dan dicintai oleh 

lingkungan khususnya di lingkungan sekolah sehingga saat klien berada di 

sekolah, klien cenderung pendiam. Hal ini berbeda ketika klien berada di panti 

asuhan. Ketika berada di panti asuhan, sikap klien lebih terbuka bahkan sering 

terlihat bercanda dengan teman-teman panti. UA merasa ada perbedaan status 

sosial jika berada di sekolah. UA juga memiliki perasaan tidak mampu untuk 

berbuat lebih baik dalam segala hal karena klien tidak percaya bahwa dirinya 

memiliki kelebihan sehingga lebih pasrah dengan keadaan dirinya. Hal ini 

menjadikan klien malas untuk menjalani aktivitasnya. 

Apabila permasalahan ini tidak mendapat perhatian dan penanganan, maka 

bisa mengganggu aktualisasi diri (kemampuan seseorang untuk menemukan dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki) kelayan dalam berinteraksi maupun 

berkomunikasi dalam pergaulan dan lingkungannya. Untuk mengatasi 

kepercayaan diri rendah pada kelayan panti asuhan diberikan konseling 

perorangan dengan pendekatan Realita. Perasaan negatif terhadap kelemahan yang 

dimilikinya, cemas dan takut terhadap penolakan, sifat yang introvet, pendiam dan 

pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif dapat menyebabkan 

kelayan jadi kurang percaya diri dan itu berdampak pada aktualisasi diri dan 

interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Kepercayaan diri sangatlah 

penting bagi kelayan panti asuhan dan harus dimiliki oleh semua orang dalam 

prosesnya. Ciri-ciri kepercayaan diri rendah dapat dilihat melalui tanda-tanda 
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yaitu keinginan untuk menutup diri, mempunyai konsep diri yang negatif, tidak 

percaya pada kemampuan diri sendiri, merasa bahwa dirinya tidak akan mampu 

mengatasi persoalan, adanya kecenderungan menghindari situasi komunikasi, 

ketakutan orang lain akan mengejek pendapat atau apa  yang ia bicarakan 

(communication apprehension), kecenderungan ragu-ragu dalam menentukan/ 

memutuskan sesuatu. Kelayan panti asuhan yang kepercayaan dirinya kurang, 

mereka cenderung introvet dan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain maupun 

dengan lingkungan, karena kelayan tersebut cenderung menghindari situasi 

komunikasi. Terlalu memperhatikan kelemahan yang dimilikinya sehingga 

cenderung memiliki pikiran negatif apabila memperoleh kegagalan.  

Pada dasarnya konseling realita membantu individu dalam meraih identitas 

sukses. Konseling realita ini dimaksudkan untuk mengatasi kepercayaan diri 

rendah pada kelayan panti asuhan dengan cara mengeksplorasi kebutuhan dan 

keinginannya kemudian mengevaluasi diri terhadap rencana tindakan yang akan 

dilakukan kemudian berkomitmen atas pengambilan keputusannya. Dalam 

perkembangannya, kelayan lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lebih 

percaya diri. Mampu menilai perilakunya sendiri dan menyusun rencana-rencana 

perilaku yang tepat untuk tujuan hidupnya sendiri.  

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak dan wawancara 

konseling yang telah dilakukan, kelayan panti asuhan mengalami kepercayaan diri 

rendah dan berdampak pergaulan dengan teman sebayanya dan lingkungannya. 

Setiap akhir pertemuan dengan klien diberikan penilaian hasil akhir layanan 

bimbingan dan konseling. Sehingga ada beberapa kesan untuk proses konseling 
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yang diungkapkan oleh klien. Penilaian tersebut dapat disimpulkan, yaitu 

pertemuan pada kegiatan konseling perorangan ini cukup berarti bagi dirinya, 

karena dapat menyelesaikan masalah, mengurangi beban pikiran, mengetahui 

kelebihan dan kelemahan dirinya, dan yang terpenting dalam penelitian ini yaitu 

mengenai kepercayaan diri rendah kelayan panti asuhan dapat diatasi.  

Hasil pemberian konseling untuk mengatasi kepercayaan diri rendah, klien 

MD yang memiliki masalah kepercayaan diri rendah jika berhadapan dan 

berkomunikasi dengan lawan jenis karena sifat pendiamnya, mudah tersinggung 

terhadap perkataan orang lain, setelah mengikuti konseling menjadi aktif dalam 

berkomunikasi dan tidak pendiam seperti sebelumnya. MD juga tidak mudah 

tersinggung lagi terhadap perkataan orang lain, bahkan MD yang sebelumnya 

mudah tersinggung saat diberi nasehat, sekarang sudah dapat menerima nasehat 

untuk dirinya. MD menjalankan komitmennya dengan baik yaitu dengan selalu 

melakukan pendekatan kepada orang lain saat berinteraksi, aktif berkomunikasi 

dan bersikap objektif terhadap diri dan lingkungannya. Begitu juga klien TT yang 

memiliki masalah kepercayaan diri rendah jika berhadapan dan berkomunikasi 

dengan lawan jenis karena tidak terbiasa dan sering takut bahkan cemas jika 

berada di lingkungan baru karena merasa tidak siap dengan situasi baru dan 

merasa tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut 

sehingga akan mendapat penolakan oleh orang-orang di lingkungan tersebut 

sekarang menjadi lebih mudah berkomunikasi dengan lawan jenis dan tidak cemas 

dan khawatir lagi untuk berinteraksi di lingkungan baru. TT berkomitmen untuk 

selalu berusaha bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya 
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sehingga belajar untuk pandai membaca situasi dan mencoba mampu 

menempatkan diri dimanapun berada. Sedangkan klien UA yang memiliki 

kepercayaan diri rendah yaitu merasa tidak supel dalam bergaul, sering merasa 

tidak nyaman jika ada orang lain yang mendekatinya karena takut orang lain 

mengetahui kekurangannya sehingga tidak dapat menghargainya dan masih sering 

terlalu fokus dengan kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga 

kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas akibat pemikiran negatif tersebut, 

sekarang terlihat lebih bersemangat menjalani aktivitasnya baik di sekolah 

maupun di panti dan tidak lagi terlihat melamun dan sering murung akibat 

berbagai pikiran negatif terhadap kekurangannya, walaupun masih berhati-hati 

ketika berhadapan dengan orang lain namun UA sudah mulai dapat menyesuaikan 

diri dalam bergaul dengan orang lain dan sudah mampu berpikir objektif terhadap 

keadaan dirinya. Bahkan Klien TT dan UA juga terlihat lebih giat untuk belajar 

persiapan menyambut UAN yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dengan 

teratasinya rasa percaya diri rendah yang dialaminya, mereka menjadi fokus 

dengan kegiatan-kegiatan positif yang akan dikerjakannya. 

Untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah 

kepercayaan diri rendah kelayan panti asuhan, maka peneliti mengadakan FGD 

(Focus Group Discussion) atau disebut juga Group Interview yang tergolong 

wawancara terfokus atau terstruktur. FGD menurut Bungin (dalam Basrowi dan 

Suwandi.2008: 165-166) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya 

dilakukan pada penelitian kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk untuk 

memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat 
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pada suatu permasalahan tertentu. Sejauh itu pula teknik ini digunakan untuk 

menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit dimaknakan 

sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti. Melalui 

FGD, informasi yang ditangkap peneliti adalah informasi kelompok, sikap 

kelompok, pendapat kelompok dan keputusan kelompok. Dengan demikian, 

kebenaran informasi bukan lagi kebenaran perorangan (subjektif) namun menjadi 

kebenaran intersubjektif, karena selama diskusi berlangsung masing-masing orang 

tidak saja memperhatikan pendapatnya sendiri namun ia juga mempertimbangkan 

apa yang dikatakan oleh peserta FGD lainnya. 

Pada saat proses FGD, masing-masing klien mengungkapkan hal yang 

berhubungan dengan masalah kepercayaan diri rendah mereka. Menurut klien 

MD, TT, dan UA, kepercayaan diri rendah memang sikap yang tidak tepat. Hal ini 

karena banyak dampak negatif yang dirasakan oleh MD, TT, dan UA ketika 

masalah kepercayaan diri rendah mereka belum teratasi. MD menyatakan bahwa 

saat dia masih memiliki kepercayaan diri rendah dalam hal berinteraksi dengan 

orang lain terlebih untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, MD menjadi 

kesulitan bergaul dengan temannya. MD merasa tidak nyaman saat berdekatan 

dengan lawan jenis dan cenderung diam. Dan akibat dari perasaan sensitifnya 

terhadap nasehat, MD menjadi sering tersinggung jika ada teman bahkan pembina 

panti menasehatinya. Jika MD merasa tersinggung, MD akan mencoba 

menghindari pertemuan dengan orang yang menasehatinya. Hal ini juga 

dibenarkan ungkapan dari TT, yang menyatakan walaupun dia aktif di kegiatan 

ekstrakurikuler sekolah, namun dia masih memiliki hambatan jika berkomunikasi 
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dengan lawan jenis karena sifat pendiamnya dan tidak terbiasa mengawali 

komunikasi dengan lawan jenis. Apalagi jika TT berada di lingkungan baru dan 

orang baru, dia sering merasa cemas dan khawatir untuk berinteraksi akibat 

pikiran dan perasaan negatifnya bahwa dia tidak mampu menyesuaikan diri di 

lingkungan tersebut sehingga aktivitasnya seakan tidak leluasa. Sedangkan UA 

mengungkapkan bahwa pikiran negatifnya yang terlalu fokus pada kelemahan dan 

kekurangan yang dimilikinya mengakibatkan UA tidak bersemangat dalam 

beraktivitas dan lebih pasrah jika mengalami kegagalan. MD, TT, dan UA 

mengungkapkan bahwa kepercayaan diri seseorang diperngaruhi oleh pikiran dari 

masing-masing orang tersebut, karena setelah MD, TT dan UA dapat mengontrol 

pikiran negatif dan mau menerima keadaan diri mereka, mereka menjadi tidak 

bermasalah dengan kepercayaan dirinya. Tanpa pikiran negatif MD tentang 

perbedaan status sosial dan kesensitifannya terhadap perkataan orang lain, MD 

menjadi lebih percaya diri untuk berinteraksi dan bergaul dengan teman dan 

lingkungannya.  Begitu juga TT dan UA yang sudah dapat mengontrol pikiran 

negatif mereka. Mereka menjadi lebih nyaman dengan keadaan mereka dan lebih 

percaya diri lagi. Bahkan UA menjadi lebih bersemangat untuk bersekolah 

walaupun kakinya terluka. Padahal dahulu, jika UA sakit ringan, dia memilih 

untuk tidak berangkat ke sekolah. 

Dari hasil FGD yang dilakukan oleh praktikan dengan tiga klien yaitu 

MD,TT dan UA dapat disimpulkan bahwa mereka memang menyadari 

kepercayaan diri rendah mereka dapat menghambat mereka dalam beraktivitas 

misalnya saja dalam pergaulan, mengembangkan potensi yang dimiliki dan 
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berkomunikasi. MD,TT dan UA juga menyadari bahwa dengan mengontrol 

pikiran negatif tentang keadaan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan 

mereka, membuat mereka lebih nyaman untuk menerima keadaan mereka. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari pemberian layanan 

konseling perorangan dengan pendekatan realita untuk mengatasi kepercayaan diri 

rendah kelayan panti asuhan tidak sama. Hal ini disebabkan faktor penyebab 

munculnya masalah antar klien berbeda, disamping itu kesungguhan klien dalam 

menjalankan komitmen juga berpengaruh pada keberhasilan konseling yang 

dilakukan. Setelah peneliti dan klien mengadakan kesepakatan diperoleh 

kesepakatan bahwa tidak ada upaya tindak lanjut. Hal ini disebabkan klien sudah 

bisa lebih percaya diri. Tindak lanjut yang dilakukan adalah bersifat pemeliharaan 

dan pengembangan sesuatu yang telah baik pada diri klien. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun Penelitian sudah dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai 

dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, namun penelitian ini tetap 

memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan 

pelaksanaan konseling perorangan dengan pendekatan realita yang belum optimal. 

Dalam pelaksanaan konseling ini dilaksanakan malam hari atau disela-sela waktu 

kosong dari kegiatan di panti dan pada hari libur, sehingga proses konseling lebih 

banyak dilakukan pada malam hari. Pada malam haripun proses konseling dapat 

dilakukan setelah sholat isya karena sehabis sholat magrib, pembina panti dan 

anak-anak yang lain berdoa bersama dan itu adalah kegiatan rutin yang diadakan 

di panti. Ada kelonggaran waktu setelah isya sampai pukul 20.30 WIB, karena 
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pukul 20.45 WIB masih ada kegiatan panti, dan apabila konseling dilakukan pada 

waktu kosong, itu menyesuaikan jadwal klien karena banyak kegiatan di panti dan 

juga terkadang klien merasa capek dan lebih mempergunakan waktu kosong 

tersebut untuk istirahat. Sedangkan tempat pelaksanaan konseling tidak bisa 

dilakukan di tempat konseling melainkan di ruang tamu dan apabila dilakukan di 

ruang tamu, kondisinya juga kurang mendukung dengan keadaan lingkungan 

sekitar panti. Selain itu, keterbatasan lain yaitu alat pengumpul data yang 

digunakan hanya menggunakan wawancara, dan observasi yang tidak dilengkapi 

dengan angket ataupun alat pengumpul data lainnya, klien juga tidak mau 

direkam, jika direkam ada ketertutupan dari klien dan jika itu terjadi maka akan 

menghambat jalannya proses konseling. Sehingga yang dihasilkan kurang 

sempurna. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     Simpulan 

Berdasarkan hasil konseling, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 

diri rendah klien MD, TT, dan UA dapat teratasi setelah diberikan konseling 

perorangan dengan pendekatan realita. Hal ini dapat terlihat dari hasil konseling 

yang diberikan menunjukkan data sebagai berikut: 

(1) Klien MD  

Menjadi tidak pendiam dan lebih terbuka dalam berinteraksi dengan 

orang lain dan lingkungan panti ataupun di sekolah dan tidak cenderung 

menyendiri bahkan terlihat lebih sering bercanda dengan teman panti lainnya 

walaupun masih terlihat gugup jika berhadapan dengan lawan jenis, namun 

jika sudah akrab dengan lawan jenis tersebut klien dapat bersikap biasa. 

Tidak mudah tersinggung jika mendapat nasehat untuk dirinya bahkan mau 

menerima nasehat baginya dan tidak menghindari situasi komunikasi dengan 

pemberi nasehat. Ini menunjukkan bahwa klien sudah lebih percaya diri. 

(2) Klien TT  

Lebih bersikap kritis dan objektif terhadap lingkungannya sehingga 

lebih pandai menempatkan diri dan lebih bisa membaca situasi. Ini membuat 

klien tidak cemas jika dihadapkan dengan situasi baru, misalnya jika klien 

ditunjuk sebagai penanggungjawab di panti saat pembina tidak ada. Klien 
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dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lebih berani untuk berkomunikasi 

dengan orang lain khususnya lawan jenis. Hal ini terlihat, jika klien 

menerima tamu lawan jenis di panti, klien dapat lancar berkomunikasi. Ini 

menunjukkan bahwa klien sudah lebih percaya diri. 

(3) Klien UA  

Menjadi mampu berpikir objektif terhadap keadaan diri dan 

lingkungannya sehingga sikap klien tidak terlalu pendiam jika di sekolah dan 

lebih bersemangat menjalani aktivitasnya di sekolah bahkan saat klien sakit, 

klien tetap berangkat ke sekolah. Padahal sebelumnya klien memilih untuk 

tidak berangkat ke sekolah. Klien lebih dapat membuka diri untuk 

berkomunikasi dengan orang lain walaupun masih sedikit gugup jika 

berhadapan dan berkomunikasi dengan orang yang belum dikenalnya, namun 

klien mau menerima tanggungjawab jika pembina panti memberikan 

tanggungjawab untuk menjaga panti selama pembina tidak ada. Ini 

menunjukkan bahwa klien sudah lebih percaya diri. 

 

5.2     Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di Panti Asuhan Al-Huda Semarang 

di atas, maka dapat direkomendasikan bahwa: 

(1) Untuk pembina panti asuhan dan pihak di panti asuhan Al-Huda Semarang 

diharapkan bekerjasama dengan pihak UNNES jurusan Bimbingan dan 

Konseling ataupun pihak lain yang berwenang melaksanakan kegiatan 
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konseling untuk menindaklanjuti perkembangan masing-masing klien setelah 

proses konseling apabila diperlukan. 

(2) Untuk klien MD, diharapkan lebih bisa terbuka dengan orang lain atau 

temannya, bisa bergaul dengan temannya khususnya lawan jenis, lebih 

terbuka mengenai dirinya, dan tidak mudah tersinggung terhadap perkataan 

orang lain maupun saat diberi nasehat dan lebih percaya diri. 

(3)  Untuk klien TT, diharapkan mampu berkomunikasi dengan lancar dengan 

lawan jenis, tidak cemas dan takut saat berada di lingkungan baru maupun 

situasi baru dan lebih percaya diri.  

(4) Untuk klien UA, diharapakan selalu berpikir positif dan menghindarkan diri 

dari pikiran negatif tentang kritikan ataupun pendapat oranglain tentang 

dirinya, tidak selalu memandang kelemahan dirinya, lebih bersemangat 

menjalani aktivitasnya dan lebih percaya diri.  
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JURNAL PELAKSANAAN PENELITIAN 
DI PANTI ASUHAN AL-HUDA SEMARANG 

 
A.  Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 
Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

 
B.  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 
permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 
menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 
 

C.  Jadwal Pelaksanaan    
Berikut jadwal pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan: 

 
NO ALOKASI 

WAKTU TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 

1. MINGGU I 
& II 

30 November - 
12 Desember 
2010 

Seleksi subjek penelitian 
Mengumpulkan data dengan observasi dan 
wawancara pada pembina panti, teman klien dan 
klien 

Analisis hasil seleksi subjek 
penelitian 

Menetapkan kelayan yang menjadi subjek 
penelitian. 

2. MINGGU III 

16 Desember 
2010 Pertemuan I dengan MD Mengadakan kontrak kasus dengan klien sekaligus 

analisis dan diagnosis kasus hingga dilakukan 
prognosis kasus. 
 
 

17 Desember 
2010 Pertemuan I dengan TT 
18 Desember 
2010 Pertemuan I dengan UA 

3. MINGGU 
IV-V 

 
 

19 Desember 
2010 

Wawancara dengan Pembina 
panti asuhan dan teman klien 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 
kasus tentang klien dan permasalahannya. 

30 Desember 
2010 

Pertemuan II dengan klien MD Pemberian treatment dengan menggunakan 
konseling realita meliputi fase 1 (keterlibatan) dan 
fase 2 (eksplorasi keinginan, kebutuhan dan 
persepsi).  3 Januari 2011 Pertemuan II dengan klien UA 

4 Januari 2011 Pertemuan II dengan klien TT 

4. MINGGU  
VI-VII 

5 Januari 2011 Pertemuan III dengan klien MD Pemberian treatment dengan menggunakan 
konseling realita meliputi tahap-tahap sebagai 
berikut: 
(1) Tahap   1: Keterlibatan (involvement)  
(2) Tahap 2: Eksplorasi keinginan, kebutuhan dan 

persepsi (wants and needs). 
(3) Tahap   3: Eksplorasi arah dan tindakan 

(direction and doing) 
(4) Tahap   4: Evaluasi Diri (self evaluation) 
Tahap   5: Rencana dan tindakan (planning) 

6 Januari 2011 Pertemuan III dengan klien TT 
7 Januari 2011 Pertemuan III dengan klien UA 
10 Januari 2011 Pertemuan IV dengan klien MD 
11 Januari 2011 Pertemuan IV dengan klien TT 
12 Januari 2011 Pertemuan IV dengan klien UA 

5. MINGGU 
VIII-IX 

21 Januari 2011 Pertemuan V dengan klien MD 
Evaluasi akhir dan follow up 22 Januari 2011 Pertemuan V dengan klien TT 

23 Januari 2011 Pertemuan V dengan klien UA 
24-31 Januari 
2011 

Wawancara kembali dengan 
pembina panti dan teman klien Laporan penelitian 
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Lampiran 2 
 

JURNAL HARIAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
DI PANTI ASUHAN AL-HUDA SEMARANG 

 
 BULAN  :   
MINGGU KE  :  
 

NO. HARI WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

       
 

Semarang,                   

Mengetahui, 

Pembina Panti      Praktikan 

 

 
Maftuhin, S. Pd. I      Novia Pratama Putri 
       NIM. 1301406031 
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LEMBAR PRESENSI 
PERTEMUAN KONSELING 

 
 

No. Nama Pertemuan 
Waktu 

Tempat Kegiatan Ttd 
Hari/tanggal Jam 

1. MD 
I 

    1. 
2. TT    2. 
3. UA    3. 
4. MD 

II 
    4. 

5. TT    5. 
6. UA    6. 
7. MD 

III 
    7. 

8. TT    8. 
9. UA    9. 
10. MD 

IV 
    10. 

11. UA    11. 
12. TT    12. 
13. MD 

V 
    13. 

14. TT    14. 
15. UA    15. 
16. MD 

VI 
    16. 

17. TT    17. 
18. UA    18. 
19. MD 

VII 
    19. 

20. TT    20. 
21. UA    21. 

 
 

Mengetahui, 
Pembina Panti       Praktikan 

 

 
Maftuhin S.Pd.I      Novia Pratama Putri 

        NIM. 1301406031 
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Lampiran 4 

Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Mengatasi Kepercayaan Diri 

Rendah Kelayan Panti Asuhan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel Sub variabel Indikator Sub indikator 
Jenis 
kepercayaan 
diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Percaya diri 
batin  

i. Cinta Diri d. Mampu menghargai 
diri 

e. Mampu 
menentramkan diri 

f. Mampu 
memanfaatkan diri 

j. Pemahaman 
Diri 

c. Kesadaran 
memahami diri 

d. Menerima diri 
k. Tujuan yang 

Jelas 
Kemampuan 
mengambilk keputusan 

l. Berpikir Positif Melihat kehidupan dari 
sisi yang cerah 

5. Percaya diri 
lahir 

i. Komunikasi Terampil berkomunikasi 
dengan siapapun 

j. Ketegasan Mampu bersikap tegas 
dalam menghadapi 
permasalahan dan 
menentukan pilihan 

k. Penampilan 
Diri 

Berpakaian sesuai 
dengan kepribadian 
dalam berbagai situasi 

l. Pengendalian 
Perasaan 

Mampu mengendalikan 
berbagai perasaan sesuai 
dengan kondisi diri 

6. Percaya diri 
spiritual 

Keyakinan individu 
bahwa hidup 
memiliki tujuan 
yang positif 
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Lampiran 5 
 

Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Panti Asuhan 

 
Variabel Indikator Deskriptor 

Kepercayaan 
diri rendah 

Kemampuan 
berkomunikasi 

Gugup  
Berbicara dengan gemetaran 
Tidak melihat lawan bicara 
Tidak bisa mendemonstrasikan 
kemampuan berbicara yang 
meyakinkan dan kemampuan 
mendengarkan yang meyakinkan 

Ketegasan  Duduk tidak tenang 
Pandangan mata kosong 
Bersikap salah tingkah 
Muka pucat dan Mengeluarkan 
keringat berlebih 

Penampilan diri Tidak berani menceritakan 
keadaan dirinya 
Cenderung pendiam 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING PANTI 

 

1. Judul penelitian  :  

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

2. Tujuan   :  

Menjaring siswa yang benar-benar memiliki kepercayaan diri yang kurang 

untuk dijadikan sampel dalam  penelitian. 

3. Tempat pelaksanaan : 

 

4. Hari/Tanggal  : 

 

5. Wawancara ke  : 

 

6. Pelaksana wawancara : 

 

7. Materi Wawancara : 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk mengungkap kepercayaan diri yang 

kurang pada kelayan panti asuhan dengan pembimbing panti. 

1. Masalah-masalah apa saja yang dialami oleh kelayan disini? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Bagaimana interaksi kelayan dengan lingkungan masyarakat? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Bagaimana kondisi keluarga kelayan yang berada di panti asuhan ini? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 
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4. Apa saja kegiatan di panti asuhan yang di programkan dalam membimbing 

kelayan? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Apakah ada kelayan yang datang kepada bapak untuk meminta bantuan 

dalam menghadapi rasa percaya diri rendah? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Apa yang kelayan lakukan ketika mengalami kepercayaan diri rendah? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Upaya apa yang dilakukan ketika kelayan mengalami masalah 

kepercayaan diri rendah? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

8. Apa saja penyebab kelayan mengalami rasa kepercayaan diri rendah? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

9. Upaya apa yang dilakukan jika ada kelayan yang mengalami masalah 

kepercayaan diri rendah? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

10. Kendala apa saja yang dialami ketika mengatasi kelayan yang mengalami 

rasa kepercayaan diri rendah? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 

11. Apakah anda melibatkan orang lain dalam menangani kelayan yang 

memiliki rasa kepercayaan diri rendah? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Lampiran 7 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING 

PANTI ASUHAN 

 

1. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

2. Tujuan  :  Menjaring kelayan yang memiliki kepercayaan 

diri rendah 

3. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

4. Sasaran  :  Kelayan yang memiliki kepercayaan diri rendah 

5. Waktu pelaksanaan  :  Rabu, 30 November 2010 

6. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara dengan Pembimbing panti asuhan: 

Panti asuhan Al-Huda dibangun untuk membantu anak yatim piatu dan 

anak yang berasal dari keluarga kaum dhuafa yang ingin bersekolah. Di panti 

asuhan ini juga akan diberikan kegiatan keagamaan setiap harinya. 

Kapasitasnya adalah 30 orang dan diperuntukkan untuk anak laki-laki. Salah 

satu permasalahan yang sering dialami oleh kelayan panti asuhan adalah 

kurangnya percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Pihak 

panti selalu berupaya agar para kelayan memiliki kepercayaan diri dengan 

cara mengikutsertakan anak asuhnya untuk mengikuti kegiatan di luar panti. 

Namun kurangnya kesadaran pada diri individu kelayan dan juga 

pengawasan, sehingga masih saja ada kelayan yang memiliki rasa kurang 

percaya diri. Kelayan yang memiliki rasa percaya diri rendah adalah MD, PP, 

MR, TT, UA, AI. 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA SELEKSI SUBYEK PENELITIAN 

DENGAN KELAYAN 

 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

2. Tujuan penelitian :  

Menjaring kelayan yang benar-benar memiliki kepercayaan diri yang kurang 

untuk dijadikan sampel dalam  penelitian. 

3. Nama Klien  : 

4. Tempat pelaksanaan : 

5. Hari/Tanggal  : 

6. Wawancara ke  : 

7. Pelaksana wawancara : 

8. Materi wawancara : 

1. Dalam meraih suatu prestasi pasti ada sebuah persaingan. Apakah anda 

yakin berhasil dalam bersaing atau berkompetisi dengan teman-teman 

anda dalam meraih suatu prestasi? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

2. Apakah anda cenderung mencela dan menyalahkan diri sendiri apabila 

anda gagal melakukan apa yang anda inginkan? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

3. Pada saat melakukan kegiatan-kegiatan di panti, apakah banyak teman 

yang bertanya? Bagaimana dengan anda jika tidak mengerti apa yang 

dijelaskan oleh pembimbing panti? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 
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4. Ketika anda merasa kesulitan dalam mengikuti peraturan yang telah di 

tetapkan di panti ini, apa yang anda lakukan? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

5. Jika anda mempunyai masalah, apakah anda yakin dapat 

menyelesaikannya sendiri? Kenapa demikian? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

6. Apakah Anda mengetahui kelebihan-kelebihan yang Anda miliki? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................... 

7. Ketika ada waktu luang, apa yang anda lakukan? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

8. Ketika teman atau pengurus panti memberikan sebuah tanggung jawab 

kepada anda, misalnya untuk mengelola kegiatan panti. Apa yang anda 

lakukan? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

9. Seseorang apabila dalam menyelesaikan suatu masalah mengalami 

kegagalan dia akan menyerah dan ada  juga yang terus berusaha 

menyelesaikannya. Bagaimana dengan sikap anda dalam hal tersebut? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

10. Apabila anda memperoleh suatu keberhasilan atau prestasi dan anda 

mendapat pujian dari orang lain, bagaimana sikap anda? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

11. Apakah Anda merasa khawatir atau bingung dengan bila berada di 

lingkungan yang baru Anda kenal? 
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Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................... 

12. Dalam bergaul, apakah anda merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri 

dengan teman-teman anda? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

13. Dalam berteman, apakah anda memiliki teman di dalam lingkungan dan 

di luar lingkungan panti? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

14. ketika memutuskan sesuatu, seseorang harus memiliki pendirian, tidak 

mudah terpengaruh oleh orang lain. Bagaimana sikap anda dalam 

memutuskan suatu hal? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

15. Adakah peran serta orang lain dalam menentukan atau memutuskan 

sesuatu dalam kegiatan  sehari-hari anda? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

16. Apakah anda termasuk orang yang bisa memutuskan sesuatu dengan 

sendiri atau sebaliknya? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

17. Apakah Anda berani tampil di depan umum untuk menunjukkan 

kelebihan-kelebihan yang Anda miliki? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................... 

18. Dalam situasi musyawarah, apakah anda termasuk orang yang aktif 

memberikan ide? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 
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19. Anda diberi tanggung jawab oleh pengurus panti untuk mencoba 

mengatasi permasalahan teman anda. Bagaimana sikap anda terhadap 

hal tersebut? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

20. Apabila anda melakukan sesuatu hal dan di kritik oleh teman ataupun 

orang lain, bagaimana sikap anda? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

21. Menurut anda kritikan itu bagaimana? Apakah anda termasuk orang 

yang bisa menerima kritikan? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

22. Apabila ada masalah, apakah anda suka bercerita kepada teman atau 

anda simpan sendiri? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

23. Apakah Anda merasa mampu melakukan apapun dengan kondisi Anda? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................... 

24. Apakah Anda menerima keadaan diri Anda sekarang? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................... 

25. Bagaimana sikap anda terhadap kondisi anda saat ini? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 

26. Apa yang anda lakukan apabila apa yang anda harapkan tidak sesuai 

dengan kenyataan? 

Jawab:.........................................................................................................

.................................................................................................................. 
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Lampiran 9 

TABEL HASIL WAWANCARA SELEKSI SUBYEK PENELITIAN 

 

A. Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

B. Tujuan 

Menjaring kelayan yang memiliki kepercayaan diri yang rendah untuk 

dijadikan subjek penelitian. 

C. Sasaran    

Kelayan panti asuhan Al-Huda semarang 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Ruang tamu panti asuhan Al-Huda 

E. Hasil Wawancara 

No Nama Deskripsi Kasus Kesimpulan 

1.  MD MD adalah anak ke 2 dari 4 bersaudara. 

Keluarganya adalah kaum dhuafa. DU 

termasuk anak yang kurang percaya diri 

dalam berkomunikasi dan berhadapan dengan 

lawan jenis. Suka grogi jika di tunjuk sebagai 

penanggung jawab dalam melakukan suatu 

kegiatan. Memiliki sifat tertutup dan pendiam. 

Kurang percaya diri 

karena tertutup, 

pendiam dan cenderung 

menghindari situasi 

komunikasi. 

2.  PP PP adalah anak yang jika mempunyai masalah 

lebih suka menyimpannya sendiri. Tapi dia 

tidak menolak nasehat yang diberikan 

kepadanya. Sering merasa gugup jika tampil 

di masyarakat. PP tidak malu bertanya jika dia 

kesulitan dalam menerima pelajaran di panti. 

Mengetahui 

kelemahannya, namun 

tidak menolak nasehat 

yang datang padanya. 

3.  MR MR termasuk anak yang unggul di bidang 

akademik. Dia unggul di bahasa inggrisnya. 

Dia anak yang sering meminta bantuan orang 

Dengan kemampuannya 

dalam bidang bahasa 

dia menjadi bisa 
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lain dalam menyelesaikan masalahnya. Tapi 

dia termasuk orang yang teguh pendirian 

dalam memutuskan sesuatu hal. 

menutupi 

kekurangannya. 

4.  TT TT termasuk anak yang kurang percaya diri 

berhadapan dengan lawan jenis dia cenderung 

pendiam dalam situasi komunikasi. Secara 

akademik bagus di eksak, namun bahasa 

inggrisnya kurang. Sensitif dengan perkataan 

orang lain 

Sensitif terhadap 

perkataan orang lain 

mengenai dirinya. 

5.  UA UA adalah anak yatim. Dia kurang percaya 

kepada kemampuan dirinya. Di bidang 

akademik lemah. Cenderung menutup diri jika 

mempunyai masalah. 

Cenderung menutup 

diri sehingga kesulitan 

dalam hal bergaul 

dengan teman. 

6.  AI Cenderung putus asa jika menghadapi 

masalah sehingga sering meminta bantuan 

orang lain dalam menyelesaikan masalahnya 

namun. AI termasuk orang yang tidak mudah 

terpengaruh dengan orang lain dalam 

memutuskan sesuatu. Tidak kesulitan dalam 

bergaul. 

Cenderung meminta 

pendapat orang lain jika 

memiliki masalah dan 

tidak meutup diri. 

F. Keterangan  

Dari hasil wawancara dengan beberapa kelayan tersebut kemudian diseleksi 

hingga memperoleh 3 kelayan yang menjadi subjek penelitian yaitu 

MD,TT,UA 
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Lampiran 10 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK PENELITIAN 

 

7. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

8. Tujuan  :  Mengetahui kepercayaan diri rendah kelayan 

9. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

10. Sasaran  : MD 

11. Waktu pelaksanaan  :  3 Desember 2010 dan 7 Desember 2010 

12. Hasil interview  :   

No Aspek Deskripsi 

1.  Cinta Diri Dalam bersaing atau berkompetisi dengan temannya dalam meraih 

suatu prestasi MD cenderung tidak yakin dengan kemampuannya 

dan cenderung menyalahkan diri sendiri jika gagal melakukan apa 

yang diinginkan. 

2.  Pemahaman Diri Pada saat MD tidak mengerti pelajaran yang diberikan di panti, 

maka MD cenderung bertanya kepada teman, bukan kepada 

pembinanya secara langsung. Cenderung malu mengungkapkan 

ide atau pendapatnya. MD tertutup terhadap masalahnya dengan 

orang lain.  

3.  Tujuan yang Jelas Ketika ada waktu luang, MD senang sekali membaca komik. MD 

memiliki keinginan untuk bisa bekerja setelah lulus sekolahnya 

sehingga dia benar-benar fokus dengan sekolahnya. 

4.  Berpikir Positif Jika MD cenderung berpikir negatif atas kegagalan yang terjadi 

pada dirinya. Bahkan klien sensitif jika ada orang lain yang tidak 

menghargainya dan cenderung melihat kekurangannya. 

5.  Komunikasi Memiliki sifat tertutup sehingga jika lawan bicaranya tidak aktif 

bicara, maka MD cenderung pendiam sehingga sedikit sulit untuk 

situasi komunikasi. Tidak berani memulai percakapan ataupun 
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perkenalan dengan orang lain. MD gugup jika berhadapan dan 

berkomunikasi dengan lawan jenis. 

6.  Ketegasan Klien cenderung bimbang untuk memutuskan sesuatu. Klien 

selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada orangtua. 

7.  Penampilan Diri MD gugup jika tampil di depan umum, karena tidak suka menjadi 

pusat perhatian. Klien juga malu mengungkapkan pendapat 

ataupun ide kepada orang lain. 

8.  Pengendalian Perasaan MD sensitif terhadap kritikan dari orang lain. Jika ada masalah 

cenderung menutup diri dan menyelesaikannya sendiri. Sulit 

menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 

13. Interpretasi : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa MD 

memiliki rasa kurang percaya diri jika memulai 

komunikasi dengan orang lain khususnya dengan lawan 

jenis karena sifatnya yang pendiam. MD kurang mampu 

berinteraksi dengan orang baru. MD juga sensitif 

terhadap perkataan maupun kritikan orang lain 

mengenai dirinya.  
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Lampiran 10 
 

HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK PENELITIAN 

 

1. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

2. Tujuan  :  Mengetahui kepercayaan diri rendah kelayan 

3. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

4. Sasaran  : TT 

5. Waktu pelaksanaan  :  4 Desember 2010 dan 8 Desember 2010 

6. Hasil interview  :   

No Aspek Deskripsi 

1.  Cinta Diri TT yakin akan kemampuan dirinya untuk berkompetisi dalam 

meraih prestasinya , tapi terkadang menyalahkan diri jika gagal 

melakukan sesuatu yang diinginkan. 

2.  Pemahaman Diri TT sering bertanya secara langsung jika tidak mengerti saat ada 

pelajaran di panti asuhan. Dan jika mempunyai masalah TT 

terkadang meminta pendapat dari temannya. TT sedikit 

memahami kelebihan yang dimilikinya.  

3.  Tujuan yang Jelas Ketika ada waktu luang dan memang benar-benar tidak ada 

kegiatan TT biasanya bermain atau bahkan digunakan untuk 

istirahat. Tapi jika ada waktu luang, namun dia mempunyai PR, 

maka TT gunakan untuk mengerjakannya 

4.  Berpikir Positif TT tidak mudah putus asa jika memiliki masalah, dia akan 

mencoba menyelesaikannya selama dia bisa. TT senang jika 

mendapatkan tanggung jawab sebagai pemimpin. 

5.  Komunikasi TT cenderung cemas dan takut terhadap penolakan dari orang lain. 

TT mempunyai masalah kepercayaan diri rendah saat 

berkomunikasi dengan lawan jenis, karena tidak terbiasa 

mengawali komunikasi dengan lawan jenis. TT juga cenderung 
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bingung jika berada di lingkungan baru. 

6.  Ketegasan TT memiliki pendirian dalam memutuskan sesuatu untuk dirinya 

dan jarang ada campur tangan dari orang lain. Namun TT selalu 

meminta pertimbangan baik dan buruknya dari orangtua atas 

keputusan yang diambilnya. 

7.  Penampilan Diri TT cukup berani tampil di depan umum karena di sekolah TT 

termasuk anak yang aktif dengan organisasi di sekolah sehingga 

tidak terlalu sulit. Apabila ada masalah cenderung disimpan 

sendiri karena termasuk orang yang pendiam. 

8.  Pengendalian Perasaan TT mengungkapkan bahwa dirinya memiliki batasan dalam hal 

menerima keadaan dirinya saat ini.  

 

7. Interpretasi : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa TT merasa 

kurang percaya diri jika memulai komunikasi dengan 

lingkungan baru dan gugup saat berhadapan dan 

berkomunikasi dengan lawan jenis karena sifatnya yang 

pendiam.  
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Lampiran 10 
 

HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK PENELITIAN 

 

1. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

2. Tujuan  :  Mengetahui kepercayaan diri rendah kelayan 

3. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

4. Sasaran  : UA 

5. Waktu pelaksanaan  :  4 Desember 2010 dan 9 Desember 2010 

6. Hasil interview  :   

No Aspek Deskripsi 

1.  Cinta Diri UA tidak terlalu suka dengan bersaing dalam meraih prestasi. Dan 

sering menyalahkan diri sendiri jika gagal melakukan apa yang 

diinginkan. 

2.  Pemahaman Diri Klien merasa bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan dan 

terkadang sering fokus pada kelemehannya. Dan hal inilah yeng 

sering mengganggunya dalam menjalani aktivitasnya. Bahkan 

klien tidak mengetahui kelebihan yang dimilikinya  

3.  Tujuan yang Jelas Ketika ada waktu luang, UA senang mempergunakannya untuk 

bermain. UA cenderung malas untuk belajar walaupun dia 

memiliki rencana kedepan untuk melanjutkan sekolah SMK 

setelah lulus SMP. 

4.  Berpikir Positif Sering menghindari tanggungjawab yang diberikannya karena 

cenderung merasa takut tidak bisa mengerjakan tanggungjawab 

tersebut. Terlalu berhati-hati dengan orang lain dan sering merasa 

tidak nyaman saat ada orang yang mendekatinya. 

5.  Komunikasi Tidak berani memulai percakapan ataupun perkenalan dengan 

orang lain.  

6.  Ketegasan UA cenderung bimbang untuk memutuskan sesuatu. Klien belum 
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berani menerima tanggungjawab yang besar karena takut gagal. 

7.  Penampilan Diri Terlalu berhati-hati dengan orang lain karena UA merasa memiliki 

banyak kekurangan dan tidak percaya diri dengan orang lain atas 

keadaan dirinya saat ini. 

8.  Pengendalian Perasaan UA belum bisa mengendalikan perasaannya jika berhubungan 

dengan kondisi keluarganya, karena UA merasa belum bisa 

membahagiakan ibunya. 

 

7. Interpretasi : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa UA 

memiliki rasa kurang percaya diri karena merasa malu 

belum dapat membahagiakan ibunya dan merasa tidak 

mampu melakukan sesuatu dengan kondisinya yang 

sekarang.   
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Lampiran 11 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING 

PANTI ASUHAN PER SUBJEK PENELITIAN 

 

14. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

15. Tujuan  :  Mengetahui kepercayaan diri rendah kelayan 

16. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

17. Sasaran  :  Klien MD 

18. Waktu pelaksanaan  :  Rabu,12  Desember 2010 

19. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara dengan Pembimbing panti asuhan: 

MD berasal dari keluarga kaum dhuafa. MD adalah siswa kelas X 

SMK. Secara akademik dan jiwa sosialnya kurang. MD tergolong anak 

yang kurang dalam hal berkomitmen, cenderung pendiam dan menutup 

diri. MD grogi jika berada di lingkungan baru karena status sosialnya 

sebagai kaum dhuafa. Sensitif terhadap perkataan orang lain bahkan untuk 

sebuah nasehat.  
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Lampiran 11 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING 

PANTI ASUHAN PER SUBJEK PENELITIAN 

 

 

1. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

2. Tujuan  :  Mengetahui kepercayaan diri rendah kelayan 

3. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

4. Sasaran  :  Klien TT 

5. Waktu pelaksanaan  :  Rabu, 12 Desember 2010 

6. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara dengan Pembimbing panti asuhan: 

TT berasal dari keluarga kaum dhuafa. TT adalah siswa kelas IX 

SMP. Kepercayaan dirinya rendah berhubungan dengan keluarganya, TT 

aktif di kegiatan sekolah namun terkadang sering lupa dengan tujuan 

awalnya sehingga sering tidak bisa membagi waktunya. Untuk masalah 

akademik bagus, namun kurang ulet dalam hal berdagang. Suka menjadi 

seorang pemimpin. Jika ada masalah, sering dipendam sendiri. 
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Lampiran 11 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING 

PANTI ASUHAN PER SUBJEK PENELITIAN 

 

1. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

2. Tujuan  :  Mengetahui kepercayaan diri rendah kelayan 

3. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

4. Sasaran  :  Klien UA 

5. Waktu pelaksanaan  :  Rabu,12 Desember 2010 

6. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara dengan Pembimbing panti asuhan: 

UA adalah seorang anak yatim. Ulet di bidang fisik. adalah siswa kelas 

IX SMP. Akademiknya kurang, namun untuk berdagang bagus. Mempunyai 

masalah dalam hal bergaul di lingkungan masyarakat. Jika mempunyai 

masalah cenderung menutup diri. Cenderung memiliki perasaan tidak mampu 

dan menganggap orang lain lebih baik dari dirinya 
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Lampiran 12 

PEDOMAN WAWANCARA SELEKSI SUBYEK PENELITIAN 

DENGAN TEMAN KLIEN 

 

8. Judul penelitian  :  

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

9. Tujuan   :  

Mempersiapkan atau mengkondisikan kelayan hasil seleksi yang benar-benar 

memiliki kepercayaan diri yang kurang untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian. 

10. Tempat pelaksanaan :  

 

11. Hari/Tanggal  : 

 

12. Wawancara ke  : 

 

13. Pelaksana wawancara : 

 

14. Materi Wawancara : 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk mengungkap kepercayaan diri yang 

kurang. 

1. Teman kita pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda ada yang terbuka dan 

ada yang pendiam, menutup diri, menurut anda bagaimana sifat teman anda? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

2. Bagaimana sikap temanmu pada waktu mengikuti kegiatan yang ada di panti? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 
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3. Apakah  temanmu tersebut termasuk orang yang aktif bertanya pada waktu 

mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di panti? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

4. Bagaimana interaksi temanmu dengan teman panti ataupun luar panti? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

5. Apakah teman anda mempunyai banyak teman baik di dalam panti atau di luar 

panti? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

6. Apakah teman anda mempunyai masalah di panti? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

7. Bagaimana interaksinya dengan teman lawan jenis? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

8. Apakah teman anda terbuka tentang keluarganya? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

9. Apakah teman anda terbuka tentang cita-citanya? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 

10. Jika ada waktu luang, apa yang sering teman anda lakukan? 

Jawab:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………............ 
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Lampiran 13 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN TEMAN KLIEN 

 

20. Judul Penelitian  :  Upaya Mengatasi Kepercayaan  

Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti 

Asuhan Al-Huda Semarang 

21. Tujuan  :  Mengetahui kepercayaan diri rendah kelayan 

22. Setting  :  Ruang tamu panti asuhan. 

23. Sasaran  :  MD,TT,UA 

24. Waktu pelaksanaan  :  10 Desember 2010 

25. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara dengan Pembimbing panti asuhan: 

MD berasal dari keluarga kaum dhuafa. MD adalah siswa kelas X 

SMK. MD adalah anak yang memiliki sifat pendiam dan tertutup. Jika 

lawan bicaranya tidak mengajak bicara, maka MD cenderung pendiam. 

MD tertutup jika memiliki masalah. Dalam menjalani kegiatan di panti 

tidak banyak bertanya. Secara akademik cukup. Sensitif dengan perkataan 

orang lain. 

TT berasal dari keluarga kaum dhuafa. TT adalah siswa kelas IX SMP. 

TT sering diberi kepercayaan untuk bertanggungjawab dengan teman-

temannya di panti saat pembina tidak ada karena TT suka menjadi seorang 

pemimpin. Jika ada masalah, dipendam sendiri. Unggul di pelajaran 

matematika. Sering absen dari kegiatan di panti karena banyak mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. TT cenderung pendiam jika di panti. 

UA berasal dari keluarga yatim. UA adalah siswa kelas IX SMP. 

memiliki sifat biasa saja, tidak terlalu terbuka dan juga tidak terlalu tertutup 

dengan orang yang sudah dikenal. Tapi terlalu hati-hati dengan orang baru. 

Tidak terlalu aktif dengan kegiatan di panti asuhan tapi masih tetap 

mengikutinya. UA cenderung malas belajar. Tertutup jika memiliki masalah. 
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Lampiran 14 

DATA PRIBADI KLIEN 

A. KLIEN 1 
1. Nama   : MD 
2. Tempat tgl lahir  : Rembang 24 Agustus 1995 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki  
4. Alamat   : Rembang 
5. Agama   : Islam 
6. Hobi   : Sepak Bola 
7. Anak ke   : 2 dari 4 bersaudara 
8. Nama ayah/pekerjaan : TI/Petani 
9. Nama ibu/pekerjaan : MH/Petani 

B. KLIEN 2 
1. Nama   : TT 
2. Tempat tgl lahir  : Pemalang, 5 Juli 1995 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat   : Pemalang 
5. Agama   : Islam 
6. Hobi   : Olahraga 
7. Anak ke   : 3 dari 7 bersaudara 
8. Nama ayah/pekerjaan : SD/ Buruh tani 
9. Nama ibu/pekerjaan : SM/ Buruh Tani 

C. KLIEN 3 
1. Nama   : UA 
2. Tempat tgl lahir  : Demak 19 Juni 1994 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat   : Demak 
5. Agama   : Islam 
6. Hobi   : Sepak Bola 
7. Anak ke   : 5 dari 5 bersaudara 
8. Nama ayah/pekerjaan : ZI (Alm) 
9. Nama ibu/pekerjaan : MN/Petani 
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Lampiran 15 

KONTRAK KASUS 

 

A. Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

B. Identitas Klien 

Nama   : MD 

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 25 Agustus 1995 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Sendang Agung, Pamotan, Rembang 

 

C. Identitas Konselor 

Nama   : Novia Pratama Putri 

Tempat , tanggal lahir : Brebes, 4 November 1988 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan  : Mahasiswa 

Alamat   : Gunung Pati, Semarang 

 

D. Sinopsis Kasus 

 Md berasal dari keluarga kaum dhuafa. Dia punya seorang kakak laki-laki 

dan 2 orang adik. Kakaknya sudah bekerja tetapi pekerjaannya tidak menetap. Md 

berada dipanti bukan karena keinginannya sendiri. Tetapi oleh orangtuanya. Dia 

mempunyai keinginan untuk mondok di kudus. Tapi tidak diperbolehkan 

orangtuanya. Hal ini disebabkan karena orangtuanya tidak memahami lingkungan 

di daerah yang diinginkan Md, sehingga takut tidak dapat mengontrol 

perilakunya. Saat orangtua Md mengetahui informasi tentang panti ini dan 

mengetahui tentang seluk beluk dan kegiatan di panti ini, maka orangtua Md 

merekomendasikan agar Md menuntut ilmu di panti ini. Tadinya dia belum dapat 
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menerima keadaannya yang seperti ini. Tapi lama kelamaan dia bisa 

menerimanya. Md memiliki kepercayaan diri rendah jika berhadapan dengan 

teman lawan jenis karena malu tidak tinggal dengan orangtuanya. Dia mulai dapat 

menerima keadaan dirinya saat kelas VIII SMP. Tetapi untuk bergaul dengan 

lawan jenis masih minder. Md juga sensitif terhadap nasehat untuk dirinya 

sehingga dia cenderung menutup diri. 

 

 

       Semarang, 16  Desember 

2010 

Mengetahui, 

Pengurus Panti      Praktikan 

 

Maftuhin, S.Pd.I     Novia pratama Putri 

       NIM 1301406031 
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KONTRAK KASUS 

 

A. Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

B. Identitas Klien 

Nama   : TT 

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 5 Juli 1995 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Pemalang 

 

C. Identitas Konselor 

Nama   : Novia Pratama Putri 

Tempat , tanggal lahir : Brebes, 4 November 1988 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan  : Mahasiswa 

Alamat   : Gunung Pati, Semarang 

 

D. Sinopsis Kasus 

 TT berasal dari keluarga kaum dhuafa. Dia anak ke 3 dari tujuh 

bersaudara. TT adalah seorang siswa kelas IX SMP. Dua kakaknya sudah bekerja 

tetapi tidak di daerahnya. Sedangkan 3 adiknya masih bersekolah SD dan satu 

adiknya masih balita. Dalam bidang akademik yaitu matematika dan agama cukup 

bagus. Ayah dan ibunya bekerja sebagai buruh tani. TT berada di panti asuhan itu 

dengan tujuan untuk bersekolah sekaligus belajar agama. TT berada di panti 

asuhan ini sejak kelas VI SD. Dia memiliki rasa kepercayaan diri rendah 

khususnya dalam hal berinteraksi dengan lawan jenis dan minder jika disinggung 

hal yang berkaitan dengan keluarganya. TT mudah cemas dan khawatir jika 

berada di lingkungan baru karena takut orang yang ada di lingkungan tersebut 
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akan menolaknya. TT tidak terbiasa untuk memulai interaksi dengan lawan jenis 

karena TT memiliki sifat pendiam. Sehingga cenderung menutup diri dengan 

lawan jenis. Dan jika berbicara dengan orang baru TT cenderung gugup. 

 

       Semarang, 17 Desember 2010 

Mengetahui, 

Pengurus Panti       Praktikan 

 

Maftuhin, S.Pd.I      Novia pratama Putri 

        NIM 1301406031 
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KONTRAK KASUS 

 

A. Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

B. Identitas Klien 

Nama   : UA 

Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Juni 1994 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Jln. 5 Km Godong Demak 

 

C. Identitas Konselor 

Nama   : Novia Pratama Putri 

Tempat , tanggal lahir : Brebes, 4 November 1988 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan  : Mahasiswa 

Alamat   : Gunung Pati, Semarang 

 

D. Sinopsis Kasus 

 Ua adalah anak yatim sedangkan ibunya bekerja sebagai buruh tani. Dia 

adalah anak kelima dari lima bersaudara. Tiga kakaknya sudah berumah tangga. 

Dan satu kakaknya akan berencana berumah tangga. Dia mempunyai masalah 

kepercayaan diri rendah karena malu tidak bisa membahagiakan orangtuanya. UA 

terlalu fokus dengan kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya, dan sering 

menganggap orang lain lebih baik darinya. UA berada di panti asuhan ini sejak 

kelas VII SMP, mendapat informasi dari temannya yang dulu menjadi anak asuh 

di panti asuhan ini. Setelah lulus dari SMP UA mempunyai cita-cita untuk 

melanjutkan ke SMK. Karena menginginkan untuk langsung bekerja setelah lulus 

dari SMK. Perasaan menyalahkan diri sendiri sering muncul dalam diri UA, 
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karena dia masih saja belum bisa membantu ibunya dengan kondisinya yang 

sekarang, perasaaan tidak mampu inilah yang membuatnya tidak bersemangat 

dalam menjalani aktivitasnya. UA juga belum dapat mengontrol pikiran negatif 

tentang kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. 

 

       Semarang, 18 Desember 2010 

Mengetahui, 

Pengurus Panti      Praktikan 

 

Maftuhin, S.Pd.I     Novia pratama Putri 

       NIM 1301406031 
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
• Satuan Layanan (SATLAN) 

• Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 
 
 
 
 
 

No. Hari/Tanggal Waktu Sasaran 
Keg 

Keg. Lay/  
Pendukung 

Materi Layanan Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1. Kamis, 16 

Desember 
2010 

16.00-
16.45 
WIB 

MD Aplikasi 
Instrumentasi 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan pertama 
mengadakan 
kontrak kasus, 
analisis, diagnosis 
dan prognosis 

2. Jumat, 17 
Desember 
2010 

16.00-
16.45 
WIB 

TT Aplikasi 
Instrumentasi 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan pertama 
mengadakan 
kontrak kasus, 
analisis, diagnosis 
dan prognosis 

3. Sabtu, 18 
Desember 
2010 

16.00-
16.45 
WIB 

UA Aplikasi 
Instrumentasi 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan pertama 
mengadakan 
kontrak kasus, 
analisis, diagnosis 
dan prognosis 

4. Kamis, 30 
Desember 
2010 

16.00-
16.30 
WIB 

MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan kedua 
pemberian 
treatment 

5. Senin, 3 
Januari 2011 

16.00-
16.30 
WIB 

UA Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan kedua 
pemberian 
treatment 

6. Selasa, 4 
Januari 2011 

16.00-
16.30 
WIB 

TT Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan kedua 
pemberian 
treatment 

 
 
 
 
 
 
 

LEMBAGA  :  Panti Asuhan Al-Huda Semarang 
KONSELOR  :  Novia Pratama Putri 

        Semarang,    Januari 2011 
Mengetahui, 
Pembina panti      Praktikan 
 
 
 
Maftuhin, S.Pd.I       Novia Pratama Putri 
        NIM. 1301406031 
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
• Satuan Layanan (SATLAN) 

• Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 
 
 
 
 
 

No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 
Keg 

Keg. Lay/  
Pendukung 

Materi Layanan Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1. Rabu, 5 

Januari 2011 
19.20-
19.50 
WIB 

MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan 
ketiga pemberian 
treatment 

2. Kamis, 6 
Januari 2011 

19.20-
19.50 
WIB 

TT Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan 
ketiga pemberian 
treatment 

3. Jumat, 7 
Januari 2011 

19.20-
19.50 
WIB 

UA Konseling  
Perorangan 

Membahas 
permasalahan tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan 
ketiga pemberian 
treatment 

4. Senin, 10 
Januari 2011 

19.20-
19.50 
WIB 

MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Pertemuan 
keempat 
pemberian 
treatment 

5. Selasa, 11 
Januari 2011 

19.20-
19.50 
WIB 

TT Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor  Pertemuan 
keempat 
pemberian 
treatment 

6. Rabu, 12 
Januari 2011 

19.20-
19.50 
WIB 

UA Konseling  
Perorangan 

Membahas 
permasalahan tentang 
kepercayaan diri 
rendah kelayan 

Ruang 
tamu 

Konselor  Pertemuan 
keempat 
pemberian 
treatment 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEMBAGA  :  Panti Asuhan Al-Huda Semarang 
KONSELOR  :  Novia Pratama Putri 

PERTEMUAN        : III (Ketiga) dan 
IV (Keempat) 

         Semarang,    Januari 2011 
Mengetahui, 
Pembina panti       Praktikan 
 
 
 
Maftuhin, S.Pd.I        Novia Pratama Putri 
         NIM. 1301406031 
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
• Satuan Layanan (SATLAN) 

• Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 
 
 
 
 
 

No. Hari/Tanggal Waktu Sasaran 
Keg 

Keg. Lay/  
Pendukung 

Materi 
Layanan 

Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1. Kamis, 20  

Januari 2011 
19.10-
19.45 
WIB 

MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan 
diri rendah 
kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Evaluasi 
hasil setelah 
konseling 

2. Jumat, 21 
Januari 2011 

19.10-
19.45 
WIB 

TT Konseling  
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan 
diri rendah 
kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Evaluasi 
hasil setelah 
konseling 

3. Sabtu, 22 
Januari 2011 

19.10-
19.45 
WIB 

UA Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
tentang 
kepercayaan 
diri rendah 
kelayan 

Ruang 
tamu  

Konselor Evaluasi 
hasil setelah 
konseling 

 
 
 
 
 

LEMBAGA  :  Panti Asuhan Al-Huda Semarang 
KONSELOR  :  Novia Pratama Putri 

PERTEMUAN        : V (Kelima)  

        Semarang,    Januari 2011 
Mengetahui,  
Pembina panti      Praktikan 
 
 
 
Maftuhin, S.Pd.I       Novia Pratama Putri 
        NIM. 1301406031 
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Lampiran 17 

PEDOMAN WAWANCARA KONSELING 

 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan siswa yaitu kepercayaan diri rendah pada kelayan panti asuhan 

dapat teratasi menggunakan konseling perorangan dengan pendekatan Realita. 

3. Nama Klien  : 

4. Tempat pelaksanaan : 

5. Hari/Tanggal  : 

6. Wawancara ke  : 

7. Pelaksana wawancara : 

8. Materi wawancara  : 

a Fase 1 : Keterlibatan (involvement)  

1) Bagaimana kabar anda hari ini? 

Jawab:....................................................................................................... 

2) Bagaimana aktivitas dan kegiatan anda hari ini? 

Jawab:....................................................................................................... 

3) Apa saja kegiatan yang akan anda lakukan dalam waktu dekat ini? 

Jawaban:.................................................................................................. 

4) Bagaimana persiapan anda untuk melaksanakan kegiatan tersebut? 

Jawaban:.................................................................................................. 

5) Apakah anda pernah mengikuti konseling sebelumnya? 

Jawab:....................................................................................................... 

6) Jika anda pernah mengikutinya, menurut anda apakah konseling itu? 

Jawab:....................................................................................................... 
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7) Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan waktu dalam pelaksanaan 

konseling ini? 

Jawab:....................................................................................................... 

8) Apa yang menjadi harapan anda dengan mengikuti konseling ini? 

Jawab:....................................................................................................... 

 

b Fase 2 : Eksplorasi Keinginan, kebutuhan, dan persepsi (wants and needs) 

1) Kepribadian seperti apa yang anda inginkan? 

Jawaban:.................................................................................................. 

2) Apa saja aktivitas keseharian anda? 

Jawaban:.................................................................................................. 

3) Bagaimana aktivitas yang anda jalani? 

Jawaban:.................................................................................................. 

4) Apa yang anda inginkan dari keadaan anda saat ini? 

Jawaban:.................................................................................................. 

5) Menurut anda, orang dapat dikatakan bahagia jika bagaimana? 

Jawaban:.................................................................................................. 

6) Sudah sesuaikah kehidupan yang anda jalani selama ini?mengapa? 

Jawaban:.................................................................................................. 

7) Bagaimanakah perasaan anda seandainya anda dapat hidup 

sebagaimana yang anda inginkan? 

Jawaban:.................................................................................................. 

8) Apa keinginan yang belum anda penuhi dalam kehidupan 

ini?mengapa? 

Jawaban:.................................................................................................. 

 

c Fase 3 : Eksplorasi arah dan tindakan (Direction and doing) 

1) Menurut anda apakah sikap yang kurang percaya diri itu merupakan 

tindakan yang benar atau tepat? 

Jawaban:.................................................................................................. 
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2) Apabila sikap itu merugikan kenapa anda lakukan? 

Jawaban:............................................................................................ 

3) Dampak apa yang anda rasakan dari sikap percaya diri rendah? 

Jawaban:.................................................................................................. 

4) Apakah anda benar-benar ingin mengatasi masalah anda yang 

berhubungan dengan kepercayaan diri rendah tersebut? 

Jawaban:.................................................................................................. 

5) Apa yang membuat anda ingin mengatasi permasalahan anda? 

Jawaban:................................................................................................. 

6) Menurut anda, alternatif apa saja yang dapat anda gunakan untuk 

mengatasi permasalahan anda? 

Jawaban:.................................................................................................. 

7) Dari alternatif yang anda kemukakan, mana yang menjadi pilihan 

anda? 

Jawaban:.................................................................................................. 

8) Pertimbangan apa saja yang sudah anda pikirkan sebelum mengambil 

alternatif tersebut? 

Jawaban:.................................................................................................. 

9) Pencapaian seperti apa yang anda harapkan dengan pengambilan 

alternatif tersebut? 

Jawaban:.................................................................................................. 

 

d Fase 4 : Evaluasi Diri (self evaluation) 

1) Apakah yang anda lakukan menyakiti atau justru membantu anda 

memenuhi kebutuhan anda? 

Jawaban:.................................................................................................. 

2) Apakah yang anda lakukan sekarang seperti yang ingin anda lakukan? 

Jawaban:.................................................................................................. 

3) Apakah ada kesesuaian antara alternatif rencana menurut anda dengan 

apa yang anda inginkan? 

Jawaban:.................................................................................................. 
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4) Sanggupkah anda menjalani komitmen atas rencana yang akan anda 

lakukan? Jika tidak, resiko apa yang akan anda terima? 

Jawaban:...................................................................................................

....... 

5) Apakah anda siap menerima konsekuensi jika anda tidak menjalankan 

komitmen anda? 

Jawaban:.................................................................................................. 

 

e Fase 5 : Rencana dan Tindakan (Planning) 

1) Anda telah memilih alternatif yang akan anda lakukan,apakah anda 

yakin dengan pilihan anda ? 

Jawaban:.................................................................................................. 

2) Apakah rencana yang akan anda lakukan merupakan pilihan yang tepat 

dan sesuai dengan yang anda inginkan? 

Jawaban:.................................................................................................. 

3) Apa pertimbangan anda untuk menentukan pilihan anda? 

Jawaban:.................................................................................................. 

4) Coba anda kemukakan manfaat apa yang anda peroleh dari rencana 

yang akan anda lakukan? 

Jawaban:.................................................................................................. 

5) Apakah anda yakin dapat menjalankan komitmen tersebut? 

Jawaban:.................................................................................................. 

6) Agar anda lebih yakin dengan komitmen ini, mari kita membuat 

perjanjian secara tertulis sebagai bukti langkah awal anda. 

Jawaban:.................................................................................................. 
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Lampiran 18 

HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN I 

 

Pertemuan I & II 

26. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

27. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

28. Nama Klien  : MD 

29. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

30. Hari/Tanggal  :Kamis 16 dan 30 Desember 2010 

31. Wawancara ke  : I dan II 

32. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

33. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I dan II konseling individual dengan pendekatan 

realita ini tidak semua tahap dilakukan. tahap yang dilakukan yaitu tahap 1 

yaitu keterlibatan dan tahap 2 yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan 

persepsi. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara seleksi 

subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk 
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nengetahui beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang 

dihadapi. 

 

Tahap 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan rapport atau 

menciptakan hubungan baik dengan klien, konseling ini harus bersifat pribadi, 

terbuka, akrab dan empatik. Agar suasana konseling tidak kaku atau tegang 

untuk mencairkan suasananya terlebih dahulu membicarakan hal-hal di luar 

permasalahan yang sedang dihadapi klien. Kemudian dilakukan penstrukturan 

mengenai waktu dan kegiatan sehingga mencapai kesepakatan antara klien 

dengan peneliti (konselor).  

Pada fase ini, peneliti (konselor) menjelaskan maksud dan tujuan 

koseling, asas-asas dalam konseling dan peran masing-masing baik konselor 

maupun klien dengan tujuan agar klien lebih bisa terbuka dalam 

mengungkapkan masalahnya. Setelah mencapai kesepakatan waktu 

pelaksanaan konseling maka ditetapkan bahwa konseling akan dilakukan 

kurang lebih 45 menit yang terbagi menjadi 4 tahap kegiatan yaitu; tahap   1: 

keterlibatan (involvement), Tahap 2: eksplorasi keinginan, kebutuhan dan 

persepsi (wants and needs), Tahap 3: eksplorasi arah dan tindakan (direction 

and doing), Tahap 4: evaluasi diri (self evaluation), Tahap 5: rencana dan 

tindakan (planning). 

Untuk memperlancar konseling dan menjaga hubungan baik dengan 

klien, maka MD dipersilahkan mengungkapkan harapan-harapannya dalam 
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mengikuti konseling ini sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal 

ini dilakukan agar konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan 

mengetahui harapan klien dan berupaya mewujudkan apa yang diharapkan 

klien agar tetap terjaga hubungan baik dan kepercayaan dari  klien. 

 

Tahap 2  yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi 

(wants and needs) 

Setelah klien mulai terbuka dan mengetahui peran masing-masing 

antara peneliti (konselor) dan klien, pada fase ini diupayakan agar klien 

mengungkapkan segala kebutuhan klien beserta persepsi klien terhadap 

kebutuhannya, baik kebutuhan dan keinginannya terhadap keluarga, teman, 

sekolah dan kehidupannya panti.  

Pada pertemuan I dan II ini klien mengungkapkan segala permasalahan 

yang sedang dialami klien agar diperoleh banyak data yang dapat membantu 

pelaksanaan konseling. Klien mengungkapkan bahwa aktivitas yang sekarang 

dijalani klien adalah bersekolah. Keadaan yang ada sekarang bukanlah 

keinginannya. Klien menginginkan untuk belajar di pondok pesantren di 

Kudus. Tetapi karena tidak diizinkan oleh orang tua dan di suruh untuk tinggal 

di panti ini, maka klien mencoba menerimanya. Keinginan MD adalah tinggal 

dengan orangtua, namun karena di panti asuhan ini tujuan MD adalah untuk 

belajar, maka MD menerimanya. 

Kegiatan yang ada di panti asuhan adalah mengaji, Al-Qur’an 

terjemahan, fiqih dan tareh, khotbah, tilawatil qur’an, diajarkan berdagang dan 
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terkadang juga diajarkan komputer dan juga bahasa inggris. Sedangkan 

kegiatan yang pasti dilaksanakan adalah kegiatan keagamaan. klien ingin 

pelajaran komputer dapat diajarkan setiap minggunya karena hal tersebut 

sangat membantunya dalam sekolah, namun karena tidak pasti maka klien 

sering belajar sendiri. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN I 

 

Pertemuan III 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

3. Nama Klien  : MD 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

5. Hari/Tanggal  : Rabu, 5 Januari 2011 

6. Wawancara ke  : III 

7. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan ketiga ini konselor melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan kedua. Pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tentang wants 

and needs tentang berbagai tahapan antara lain, analisis wants and needs, 

sharing wants and perception, dan getting commitment. 

 

Fase ini juga membahas tiga tahapan yaitu: 
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4) Analisis wants and needs 

Klien memiliki keinginan yaitu dapat berinteraksi dengan 

lingkungan dan teman sebayanya dalam berbagai situasi tanpa 

perasaan dan pikiran negatifnya terhadap keadaan sosialnya dan 

mampu bersikap kritis dan objektif terhadap diri sendiri dan 

lingkungannya. Keinginan ini muncul ketika klien menyadari bahwa 

dirinya sudah menginjak kelas IX. Sebelumnya klien masih cuek 

masalah kepercayaan diri rendahnya yang selalu merasa gugup jika 

berhadapan dan berkomunikasi dengan lawan jenis karena klien tidak 

terlalu merasa kesulitan berinteraksi dengan teman laki-lakinya.  

5) Sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persepsi tentang 

kepercayaan diri dan keinginannya kedepan. Konselor memberikan 

penjelasan tentang sikap percaya diri. Kalau ingin bisa selalu dapat 

menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi maka 

sekiranya memiliki rasa percaya diri untuk mencoba mengawali 

komunikasi dan merubah sifat tertutup dan pendiam. Kalau tidak 

memiliki rasa percaya diri untuk melakukan hal tersebut, maka 

keinginan tersebut akan sulit terwujud. Klien menyadari hal tersebut, 

setelah sebelumnya klien tidak aktif untuk mengawali komunikasi dan 

tertutup, akhirnya klien mencoba untuk terbuka dengan teman 

sebayanya dan mengawali komunikasi khususnya denga lawan jenis. 

Klien menyadari pentingnya sikap percaya diri baginya dan pentingnya 
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bersikap kritis dan objektif terhadap lingkungan agar dirinya tidak 

terlalu sensitif lagi. 

6) Getting commitment 

Setelah memahami dan meyakini tentang keinginannya serta 

persepsi tentang belajar maka dilanjutkan dengan membuat komitmen 

dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

• saya tidak mau percaya diri 

• saya mau tetapi tidak mau berusaha memulai lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan untuk lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan sebaik mungkin 

• saya akan melakukan apapun untuk dapat bersikap percaya diri 

Dari beberapa komitmen tersebut klien memilih yang keempat yaitu akan 

mengusahakan sebaik mungkin. Setelah klien menyadari pentingnya 

sikap percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain khususnya 

lawan jenis, klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk bersikap 

percaya diri supaya keinginan-keinginannya dapat tercapai. 

Setelah pembahasan tentang wants and needs konselor akan 

melanjutkan tahap selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan tindakan.  

 

Tahap 3 yaitu eksplorasi arah dan tindakan 

Tahap ini dilakukan untuk untuk mengetahui apa saja yang telah 

dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Berdasarkan analisis kebutuhan, 

persepsi dan komitmen, klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk 
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bersikap percaya diri dalam hal berkomunikasi dengan orang lain khususnya 

lawan jenis. Konselor meminta klien untuk mengungkapkan hal apa saja yang 

dilakukan untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tindakan yang pernah 

dilakukan antara lain: membangkitkan kemauan yang keras untuk 

membangkitkan rasa percaya diri. Klien mengungkapkan, dia selalu berusaha 

memotivasi diri untuk dapat lebih percaya diri karena dengan cara tersebut 

dapat membangun kepribadiaannya lebih kuat. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN I 

 

Pertemuan IV 

1.  Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

3. Nama Klien  : MD 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

5. Hari/Tanggal  : Senin, 10 Januari 2011 

6. Wawancara ke  : IV 

7. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan kali adalah mengevaluasi alternatif yang telah 

diberikan konselor dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. 

Namun, tahap keterlibatan masih tetap dilakukan yaitu dengan menjaga 

hubungan baik dan melakukan penstrukturan. Sebelum melakukan konseling, 

maka dilakukan evaluasi dari pertemuan ke III. Dalam pertemuan ini hanya 

dilakukan selama 30 menit.  
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Tahap 4: Evaluasi diri (self evaluation) 

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan 

klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konselor 

mengulangi secara singkat tentang hasil pertemuan sebemumnya tentang 

arah dan tindakan yang pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. 

Setelah itu melanjutkan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. 

Dengan membangkitkan kemauan yang keras untuk lebih percaya 

diri membuat dirinya lebih nyaman melakukan kegiatan-kegiatannya baik 

di panti asuhan maupun di sekolah karena dengan membangkitkan 

kemauan yang keras dapat membuat dirinya termotivasi untuk bersikap 

percaya diri.  Namun terkadang sensitifitasnya yang berlebihan 

membuatnya terlalu fokus pada kelemahannya dan menganggap orang lain 

lebih baik darinya. 

 

Tahap 5 : Rencana dan Tindakan (planning) 

Setelah klien mengevaluasi diri, klien menyadari bahwa klien 

melakukan tindakan yang kurang tepat dan tidak benar sehingga klien ingin 

merencanakan tindakan untuk lebih baik. Untuk memecahkan 

permasalahannya maka disusun alternatif pemecahan masalah klien yaitu: 

1. Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun 

rasa percaya diri yang kuat. 

2. Biasakan untuk memberanikan diri dan pandai membaca situasi. 

3. Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 



234 

 

4. Klien membiasakan untuk memberanikan diri dengan sikap positif 

yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi – situasi sebagai 

salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. 

5. Klien berpikir kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya. 

Setelah alternatif pemecahan tersusun, klien memilih salah satu 

alternatif yang menurutnya tepat dan bertanggung jawab. Klien mengambil 

keputusan untuk pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan 

kepada orang lain. keputusan yang klien ambil dapat memotivasi dirinya 

untuk lancar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN I 

 

Pertemuan V 

1.  Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

3. Nama Klien  : MD 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

5. Hari/Tanggal  : Kamis, 20 Januari 2011 

6. Wawancara ke  : V 

7. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan kelima ini merupakan evaluasi konseling realita yang 

telah dilakukan secara keseluruhan. Dalam pertemuan ini merupakan penentu 

berhasil tidaknya konseling yang telah dilakukan. Sebelum memasuki 

konseling terlebih dahulu mengadakan evaluasi terhadap pertemuan 

sebelumnya. Dalam perkembangannya, klien mengaku telah melaksanakan 

komitmennya.  
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Saat ini klien sudah mulai aktif dalam situasi komunikasi baik dengan 

lawan jenis maupun dengan  lainnya. Klien juga tidak terlalu sensitif jika 

mendapatkan nasehat untuk dirinya, walaupun terkadang sedikit sulit untuk 

menerimanya. Klien mulai bisa menerima atas kegagalan yang terkadang 

terjadi dalam kehidupannya dan menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih 

baik lagi. , bahkan klien mampu berkomitman untuk mencoba belajar dari 

kegagalan.  

Sedangkan tindak lanjut berikutnya sebagai pendukung komitmen yang 

sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan rencana-rencana kedepan 

yaitu: (1) Menerima kekurangan dirinya dan tidak terlalu fokus dengan 

kelemahannya, namun mengembangkan kelebihannya dan fokus pada 

sekolahnya, (2) Menggunakan fasilitas komputer di panti yang sudah ada, 

walaupun harus belajar sendiri dan rajin mengikuti kegiatan panti asuhan, (3) 

aktif mengikuti kegiatan di luar panti. 

Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya klien mengalami kendala, 

maka akan dialihtangankan kepada pembina panti untuk ditangani lebih 

lanjut. 
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Lampiran 18 

HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN II 

 

Pertemuan I & II 

34. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

35. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

36. Nama Klien  : TT 

37. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

38. Hari/Tanggal  :Jumat 17 Desember 2010 dan 4 Januari 2011 

39. Wawancara ke  : I dan II 

40. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

41. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I dan II konseling individual dengan pendekatan 

realita ini tidak semua tahap dilakukan. tahap yang dilakukan yaitu tahap 1 

yaitu keterlibatan dan tahap 2 yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan 

persepsi. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara seleksi 

subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk 
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nengetahui beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang 

dihadapi. 

Tahap 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan rapport atau 

menciptakan hubungan baik dengan klien, konseling ini harus bersifat pribadi, 

terbuka, akrab dan empatik. Agar suasana konseling tidak kaku atau tegang 

untuk mencairkan suasananya terlebih dahulu membicarakan hal-hal di luar 

permasalahan yang sedang dihadapi klien. Kemudian dilakukan penstrukturan 

mengenai waktu dan kegiatan sehingga mencapai kesepakatan antara klien 

dengan peneliti (konselor).  

Pada fase ini, peneliti (konselor) menjelaskan maksud dan tujuan 

koseling, asas-asas dalam konseling dan peran masing-masing baik konselor 

maupun klien dengan tujuan agar klien lebih bisa terbuka dalam 

mengungkapkan masalahnya. Setelah mencapai kesepakatan waktu 

pelaksanaan konseling maka ditetapkan bahwa konseling akan dilakukan 

kurang lebih 45 menit yang terbagi menjadi 4 tahap kegiatan yaitu; tahap   1: 

keterlibatan (involvement), Tahap 2: eksplorasi keinginan, kebutuhan dan 

persepsi (wants and needs), Tahap 3: eksplorasi arah dan tindakan (direction 

and doing), Tahap 4: evaluasi diri (self evaluation), Tahap 5: rencana dan 

tindakan (planning). 

Untuk memperlancar konseling dan menjaga hubungan baik dengan 

klien, maka TT dipersilahkan mengungkapkan harapan-harapannya dalam 

mengikuti konseling ini sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal 



239 

 

ini dilakukan agar konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan 

mengetahui harapan klien dan berupaya mewujudkan apa yang diharapkan 

klien agar tetap terjaga hubungan baik dan kepercayaan dari  klien. 

Tahap 2  yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi 

(wants and needs) 

Pada pertemuan ini melanjutkan proses treatment yaitu tahap eksplorasi 

kebutuhan, keinginan dan persepsi klien. Sebelum masuk ke tahap tersebut, 

konselor selalu mengadakan pembinaan hubungan baik terlebih dahulu dengan 

membahas kegiatan-kegiatan yang telah klien lakukan. Setelah hubungan baik 

tercipta, maka konselor mengevaluasi hasil dari pertemuan yang kemarin 

dilakukan. hasil dari pertemuan kemarin adalah tentang masalah klien yang 

berhubungan dengan kepercayaan diri rendahnya. Klien memiliki kepercayaan 

diri rendah yang berhubungan dengan interaksinya saat berkomunikasi dengan 

lawan jenis. Penyebab klien mengalami kesulitan berinteraksi dengan lawan 

jenis adalah karena klien memiliki sifat pendiam sejak kecil dalam situasi 

komunikasi. Klien cenderung gugup dan diam jika berhadapan maupun 

berkomunikasi dengan lawan jenis dan juga klien sering merasa cemas dan 

gugup ketika masuk dalam lingkungan baru. 

Selanjutnya, konselor mengajak klien untuk mengungkapkan keinginan 

dan kebutuhannya dalam kehidupan ini. Klien mengungkapkan kepribadian 

yang diinginkan klien adalah menjadi orang yang dapat berinteraksi dengan 

siapapun. Namun kenyataannya klien sulit untuk seperti, karena klien tergolong 

pribadi yang pendiam sejak kecil dalam situasi komunikasi. Masalah 
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kepercayaan diri rendah klien berhubungan dengan interaksinya dalam hal 

berkomunikasi dengan lawan jenis. Klien cenderung gugup dan diam jika 

berhadapan dan berkomunikasi dengan lawan jenis. Klien sering merasa 

bingung untuk memulai komunikasi. Sehingga jika teman lawan jenisnya tidak 

memulai untuk komunikasi terlebih dahulu, maka klienpun cenderung diam. 

Klien juga merasa khawatir terhadap penolakan. 

Kehidupan yang klien inginkan adalah dapat tinggal dengan kedua 

orangtuanya, dapat membuang pikiran negatif terhadap kejadian yang tidak 

sesuai dengan keinginannya dan tidak kesulitan untuk mendapatkan teman 

baru. Klien tinggal di panti asuhan ini adalah untuk bisa melanjutkan sekolah 

sambil belajar ilmu agama. Sebelumnya, klien mengira bahwa tempat yang 

dihuni klien saat ini adalah madrasah. Namun setelah klien mengetahui bahwa 

tempat ini adalah panti asuhan, maka klien berusaha untuk menerimanya. 

Karena yang diharapkan klien adalah melanjutkan sekolah sambil belajar 

agama. Maka klien dapat menerimanya. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN II 

 

Pertemuan III 

9. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

10. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

11. Nama Klien  : TT 

12. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

13. Hari/Tanggal  : Kamis, 6 Januari 2011 

14. Wawancara ke  : III 

15. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

16. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan ketiga ini konselor melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan kedua. Pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tentang wants 

and needs tentang berbagai tahapan antara lain, analisis wants and needs, 

sharing wants and perception, dan getting commitment. 
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Fase ini juga membahas tiga tahapan yaitu: 

1) Analisis wants and needs 

Klien memiliki keinginan yaitu menjadi orang yang dapat 

berinteraksi dengan siapapun, dapat membuang pikiran negatif 

terhadap kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya dan tidak 

kesulitan untuk mendapatkan teman baru. Keinginan ini muncul 

karena sebentar lagi klien akan berada di lingkungan sekolah yang 

baru. Klien ingin jika dirinya berada di lingkungan sekolah yang 

baru tidak merasa cemas dan khawatir lagi sehingga klien lebih 

percaya diri untuk berinteraksi di lingkungan sekolah tersebut. 

2) Sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persepsi tentang 

kepercayaan diri dan keinginannya kedepan. Konselor memberikan 

penjelasan tentang sikap percaya diri. Modal utama yang harus 

dimiliki oleh setiap orang yang ingin mengatasi rasa percaya diri 

rendahnya adalah dengan cara berpikir dan bersikap positif dalam 

menilai diri sendiri, lingkungan dan kehidupannya. 

Klien pernah mengungkapkan bahwa dirinya mudah gugup 

jika berkomunikasi dengan lawan jenis karena tidak terbiasa dengan 

situasi tersebut. kesulitan dirinya untuk menyesuaiakan diri dalam 

situasi komunikasi dengan lawan jenis ini menimbulkan rasa tidak 

percaya diri padanya. Klien juga sering merasa bahwa dia akan 

mengalami kesulitan berinteraksi di lingkungan yang baru, karena 
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cemas menghadapi sesuatu yang baru. Kecemasan ini disebabkan 

karena klien merasa tidak mampu menghadapi situasi yang baru. 

Kemudian konselor mendiskusikan hal ini, bahwa setiap tempat 

pasti memiliki peraturan dan norma yang berlaku dan memang 

sudah semestinya orang yang tinggal di situ harus menaati peraturan 

dan norma yang berlaku untuk kebaikan bersama, dengan begitu 

orang tersebut akan memperoleh gambaran yang jelas tentang apa 

yang harus dilakukannya sekaligus dapat diterima di lingkungan 

tempat dia tinggal. 

Klien menyadari hal tersebut, bahwa setiap peraturan yang 

ada di suatu tempat pasti terdapat dampak positif bagi orang-orang 

di tempat tersebut dan memang seharusnya ditaati. 

3) Getting commitment 

Setelah memahami dan meyakini tentang keinginannya serta 

persepsi tentang belajar maka dilanjutkan dengan membuat 

komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

•    saya tidak mau percaya diri 

•    saya mau tetapi tidak mau berusaha memulai lebih percaya diri 

•  saya akan mengusahakan untuk lebih percaya diri 

•  saya akan mengusahakan sebaik mungkin 

•  saya akan melakukan apapun untuk dapat bersikap percaya diri 

Dari beberapa komitmen tersebut klien memilih yang 

keempat yaitu akan mengusahakan sebaik mungkin. Setelah klien 



244 

 

menyadari pentingnya sikap percaya diri dan permasalahan 

kepercayaan diri rendahnya, maka klien akan mengusahakan sebaik 

mungkin untuk bersikap percaya diri supaya keinginan-

keinginannya dapat tercapai.   

Tahap 3 yaitu eksplorasi arah dan tindakan 

Setelah pembahasan tentang wants and needs konselor akan 

melanjutkan tahap selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan tindakan. Tahap ini 

dilakukan untuk untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya. Berdasarkan analisis kebutuhan, persepsi dan 

komitmen, klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk bersikap percaya 

diri  dalam pergaulan dengan lawan jenis dan di lingkungan baru.  Konselor 

meminta klien untuk mengungkapkan hal apa saja yang dilakukan untuk 

memenuhi keinginannya tersebut. Tindakan yang pernah dilakukan yaitu klien 

mengikuti kegiatan OSIS di sekolahnya. Klien mengungkapkan, dengan dia 

mengikuti kegiatan OSIS di sekolahnya, klien akan belajar lebih cepat 

berinteraksi dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan, karena 

secara tidak langsung pengurus OSIS harus bisa aktif di lingkungan sekolah, 

dan ini membuat klien belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN II 

 

Pertemuan IV 

9.  Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

10. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

11. Nama Klien  : TT 

12. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

13. Hari/Tanggal  : Selasa, 11 Januari 2011 

14. Wawancara ke  : IV 

15. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

16. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan kali adalah mengevaluasi alternatif yang telah 

diberikan konselor dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. 

Namun, tahap keterlibatan masih tetap dilakukan yaitu dengan menjaga 

hubungan baik dan melakukan penstrukturan. Sebelum melakukan konseling, 

maka dilakukan evaluasi dari pertemuan ke III.  
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Tahap 4: Evaluasi diri (self evaluation) 

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan klien 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konselor mengulangi 

secara singkat tentang hasil pertemuan sebemumnya tentang arah dan tindakan 

yang pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu melanjutkan 

mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. 

Tindakan yang telah dilakukan klien adalah dengan cara mengikuti 

kegiatan OSIS di sekolahnya. Hal ini membuat klien belajar berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungannya. Karena pengurus OSIS 

sudah seharusnya lebih aktif daripada siswa yang lainnya di sekolah. Namun 

tetap saja karena tidak terbiasa untuk mengawali komunikasi dengan lawan 

jenis, klien masih gugup jika berhadapan dan berkomunikasi dengan lawan 

jenisnya. Walaupun begitu dengan teman laki-laki tidak ada masalah dalam hal 

berkomunikasi. 

Tahap 5 : Rencana dan Tindakan (planning) 

Setelah klien mengevaluasi diri Klien menyadari bahwa klien 

melakukan tindakan yang kurang tepat dan tidak benar sehingga klien ingin 

merencanakan tindakan untuk lebih baik. Untuk memecahkan permasalahannya 

maka disusun alternatif pemecahan masalah klien yaitu: 

1) Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun rasa 

percaya diri yang kuat. 

2) Biasakan untuk memberanikan diri dan pandai membaca situasi. 

3) Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 
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4) Klien membiasakan untuk memberanikan diri dengan sikap positif yang 

perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi – situasi sebagai salah satu 

sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. 

5) Klien berpikir kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya 

Setelah alternatif pemecahan tersusun, klien memilih salah satu 

alternatif yang menurutnya tepat dan bertanggung jawab. Klien mengambil 

keputusan untuk bersikap kritis dan objektif. Klien menyadari dengan bersikap 

kritis dan objektif terhadap diri sendiri dan lingkungannya akan membuat klien 

dapat mengenal kelemahannya secara objektif sehingga dapat memanfaatkan 

kelebihannya dan dapat menempatkan diri dalam posisi yang sesuai dengan 

kelemahan dan kelebihan pribadinya. Agar klien lebih yakin menjalankan 

rencananya, maka diadakan komitmen yaitu menuliskan komitmennya pada 

selembar kertas dan berjanji akan menjalankan keputusan yang diambilnya 

dengan baik. Pengembangan alternatif pemecahan masalah disesuaikan dengan 

upaya mengatasi kepercayaan diri rendah. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN II 

 

Pertemuan V 

9.  Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

10. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

11. Nama Klien  : TT 

12. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

13. Hari/Tanggal  : Jumat, 21 Januari 2011 

14. Wawancara ke  : V 

15. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

16. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan kelima ini merupakan evaluasi konseling realita yang 

telah dilakukan secara keseluruhan. Dalam pertemuan ini merupakan penentu 

berhasil tidaknya konseling yang telah dilakukan. Sebelum memasuki 

konseling terlebih dahulu mengadakan evaluasi terhadap pertemuan 

sebelumnya. Dalam perkembangannya, klien mengaku telah melaksanakan 

komitmennya.   
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Saat ini klien sudah mulai lebih aktif jika harus berkomunikasi dengan 

lawan jenis. Klien tidak merasa kesulitan lagi untuk berinteraksi dengan orang 

baru karena sikapnya yang objektif tersebut, klien mulai dapat menilai 

kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya dan dapat menempatkan diri 

dalam posisi yang sesuai dengan kelemahan dan kelebihan pribadinya. 

Sedangkan tindak lanjut berikutnya sebagai pendukung komitmen yang 

sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan rencana-rencana kedepan 

yaitu: (1) Menerima kekurangan dirinya dan berusaha berbuat sesuatu agar 

kelemahan dirinya tidak menimbulkan masalah besar, (2) bersikap positif dan 

mencoba belajar dari kegagalan, (3) menerima keadaan dirinya dan selalu 

bersikap mandiri. 

Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya klien mengalami kendala, 

maka akan dialihtangankan kepada pembina panti untuk ditangani lebih 

lanjut. 
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Lampiran 18 

HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN III 

 

Pertemuan I & II 

42. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

43. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

44. Nama Klien  : UA 

45. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

46. Hari/Tanggal  :Sabtu 18 Desember 2010 dan 3 Januari 2011 

47. Wawancara ke  : I dan II 

48. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

49. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I dan II konseling individual dengan pendekatan 

realita ini tidak semua tahap dilakukan. tahap yang dilakukan yaitu tahap 1 

yaitu keterlibatan dan tahap 2 yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan 

persepsi. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara seleksi 

subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk 
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nengetahui beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang 

dihadapi. 

Tahap 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan rapport atau 

menciptakan hubungan baik dengan klien, konseling ini harus bersifat pribadi, 

terbuka, akrab dan empatik. Agar suasana konseling tidak kaku atau tegang 

untuk mencairkan suasananya terlebih dahulu membicarakan hal-hal di luar 

permasalahan yang sedang dihadapi klien. Kemudian dilakukan penstrukturan 

mengenai waktu dan kegiatan sehingga mencapai kesepakatan antara klien 

dengan peneliti (konselor).  

Pada fase ini, peneliti (konselor) menjelaskan maksud dan tujuan 

koseling, asas-asas dalam konseling dan peran masing-masing baik konselor 

maupun klien dengan tujuan agar klien lebih bisa terbuka dalam 

mengungkapkan masalahnya. Setelah mencapai kesepakatan waktu 

pelaksanaan konseling maka ditetapkan bahwa konseling akan dilakukan 

kurang lebih 45 menit yang terbagi menjadi 4 tahap kegiatan yaitu; tahap   1: 

keterlibatan (involvement), Tahap 2: eksplorasi keinginan, kebutuhan dan 

persepsi (wants and needs), Tahap 3: eksplorasi arah dan tindakan (direction 

and doing), Tahap 4: evaluasi diri (self evaluation), Tahap 5: rencana dan 

tindakan (planning). 

Untuk memperlancar konseling dan menjaga hubungan baik dengan 

klien, maka UA dipersilahkan mengungkapkan harapan-harapannya dalam 

mengikuti konseling ini sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal 
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ini dilakukan agar konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan 

mengetahui harapan klien dan berupaya mewujudkan apa yang diharapkan 

klien agar tetap terjaga hubungan baik dan kepercayaan dari  klien. 

Tahap 2  yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi 

(wants and needs) 

Setelah klien mengetahui peran masing-masing antara peneliti dan 

klien, pada tahap ini diupayakan klien mengungkapkan segala keluhan atas 

permasalahan yang sedang dialami berkaitan dengan kepercayaan diri rendah. 

Klien diupayakan senyaman mungkin saat pelaksanaan konseling. Peneliti juga 

menekankan pada klien bahwa berhasil atau tidaknya penyelesaian masalah 

tergantung bagaimana cara klien melibatkan diri dalam proses konseling. 

Klien menyebutkan permasalahan klien selama ini yang memiliki 

perasaan bahwa klien tidak mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa 

yang diinginkan karena terlalu fokus pada kekurangannya dan sulit mengontrol 

pikiran negatifnya. Klien kurang nyaman jika ada seseorang yang 

mendekatinya dan terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain 

karena ketakutan dan kekhawatiran klien bahwa orang lain akan melihat 

kelemahannya dan tidak menghargainya. Dari hal itu maka konselor berusaha 

mengajak klien untuk memberikan penjelasan secara lebih detail. 

Klien bercerita bahwa klien sering merasa tidak mampu 

membahagiakan ibunya karena sampai saat inipun klien belum dapat membantu 

ibunya secara ekonomi. Klien merasa belum memiliki keahlian apapun untuk 

bekerja. Hal inilah yang membuat klien kecewa terhadap diri sendiri karena 
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tidak memiliki hal yang menunjang dirinya untuk bekerja sehingga klien 

kurang bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Klien merasa bahwa dirinya 

memiliki banyak kekurangan dan sering menganggap orang lain jauh lebih baik 

dari dirinya. Sedangkan untuk masalah klien merasa kurang nyaman jika ada 

seseorang yang mendekatinya karena klien takut kalau orang tersebut 

cenderung memperhatikan kelemahannya. Sehingga klien cenderung berhati-

hati ketika berhadapan dengan orang lain. Setelah klien menjelaskan 

permasalahannya, konselor mengajak klien untuk mengungkapkan keinginan 

dan kebutuhannya.  

Kepribadian yang diinginkan klien adalah menjadi orang yang dapat 

bersikap mandiri. Klien juga ingin selalu berpikir positif terhadap apapun yang 

terjadi dalam kehidupannya. Masalah kepercayaan diri rendah klien terjadi 

karena klien terlalu memfokuskan diri pada kekurangan yang dimilikinya.  

Kehidupan yang klien inginkan adalah dapat tinggal dengan ibunya dan 

dapat membantu ibunya dari segi ekonomi, dan tidak kesulitan untuk 

berinteraksi dengan orang lain, memiliki semangat untuk menjalani 

aktivitasnya dan selalu berpikir positif dalam menerima keadaan yang terjadi 

pada dirinya. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN III 

 

Pertemuan III 

17. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

18. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

19. Nama Klien  : UA 

20. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

21. Hari/Tanggal  : Jumat, 7 Januari 2011 

22. Wawancara ke  : III 

23. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

24. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tentang wants and 

needs tentang berbagai tahapan antara lain, analisis wants and needs, sharing 

wants and perception, dan getting commitment. 

4) Analisis wants and needs 

Klien memiliki keinginan untuk dapat tinggal dengan ibunya dan 

dapat membantunya dari segi ekonomi, tidak kesulitan untuk berinteraksi 
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dengan orang lain, memiliki semangat untuk menjalani aktivitasnya dan 

selalu berpikir positif dalam menerima keadaan yang terjadi pada dirinya. 

Keinginan yang diungkapkan klien muncul karena klien merasa bahwa 

dirinya sudah akan menginjak dewasa dan tidak harus selalu menyusahkan 

ibunya.  

Klien juga mulai menyadari bahwa dengan memiliki semangat 

untuk menjalani aktivitasnya dan berpikir positif dalam menerima keadaan 

dirinya dapat membuatnya lebih nyaman berada di lingkungan manapun 

dan tidak merasa kesulitan berinteraksi dengan lingkungan tersebut. 

Sebelumnya klien masih tidak memperdulikan pikiran dan perasaan negatif 

terhadap dirinya dan sering fokus terhadap kelemahan dan kekurangannya. 

Klien mengungkapkan jika berada di sekolah klien lebih pendiam daripada 

di panti asuhan. Karena di panti asuhan klien beranggapan tidak ada 

perbedaan keadaan, namun jika berada di sekolah merasa ada perbedaan 

keadaan dirinya dengan teman di sekolahnya.  

5) Sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi percaya diri serta 

keinginan kedepannya. Konselor memberikan sedikit penjelasan tentang 

percaya diri dan apapun perasaan yang membuatnya tidak percaya diri 

sesungguhnya tidak perlu ada.  

Klien pernah mengungkapkan bahwa dirinya sudah dapat menerima 

keadaan dirinya sebagai anak yatim dan tinggal di panti asuhan, hanya saja 

jika klien melihat keadaan sekitarnya apalagi di sekolah teman-temannya 
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dapat tinggal dengan keluarga mereka terkadang membuat klien minder 

bahwa klien ternyata memilki banyak kekurangan tidak seperti mereka 

yang mampu dalam segala hal. Kemudian konselor mendiskusikan hal ini, 

bahwa walaupun klien tinggal di panti asuhan tetapi klien juga dapat 

bersekolah dengan mereka, dan itu artinya klien mempunyai kesempatan 

yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki klien walaupun 

klien memiliki kekurangan. Lagipula ibu klien menyetujui klien untuk 

tinggal di panti asuhan ini karena pasti ibu klien juga menginginkan klien 

mendapat pendidikan yang bagus dan suatu hari nanti mendapatkan 

kehidupan yang baik. 

Klien akhirnya dapat menerima hal tersebut, bahwa harusnya klien 

bangga walaupun klien tinggal di panti asuhan dan merupakan anak yatim, 

klien masih dapat mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas 

nantinya dan klien tidak seharusnya memiliki rasa minder karena 

kekurangannya bahkan malah harus percaya diri. 

6) Getting commitment 

Setelah memahami dan meyakini tenteng keinginannya dan persepsi 

tentang percaya diri, maka dilanjutkan dengan membuat komitmen dari 

beberapa pilihan komitmen yaitu: 

• saya tidak mau percaya diri 

• saya mau tetapi tidak mau berusaha memulai lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan untuk lebih percaya diri 

• saya akan mengusahakan sebaik mungkin 
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• saya akan melakukan apapun untuk dapat bersikap percaya diri 

Dari beberapa komitmen tersebut, klien memilih yang keempat 

yaitu akan mengusahakan sebaik mungkin. Setelah klien menyadari 

pentingnya bersikap percaya diri dalam kehidupan, klien akan 

mengusahakan sebaik mungkin untuk selalu bersikap percaya diri supaya 

aktivitasnya tidak terganggu akibat rasa mindernya. 

Tahap 3 yaitu eksplorasi arah dan tindakan 

Tahap ini dilakukan untuk untuk mengetahui apa saja yang telah 

dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Berdasarkan analisis kebutuhan, 

persepsi dan komitmen, klien akan mengusahakan sebaik mungkin untuk 

bersikap percaya diri di lingkungannya supaya tidak mengganggu aktivitasnya. 

Konselor meminta klien untuk mengungkapkan hal apa saja yang dilakukan 

untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tindakan yang pernah dilakukan yaitu 

bersikap mandiri.  

Klien mengungkapkan bersikap mandiri ini telah dilakukan klien sejak 

klien masih tinggal dengan ibunya. Dengan bersikap mandiri tersebut, klien 

menjadi tidak tergantung dengan siapapun untuk menjalankan aktivitas dan 

keputusannya. Bahkan saat klien memutuskan untuk tinggal di panti asuhan ini 

adalah karena keputusannya sendiri dan informasi panti asuhan ini juga di 

dapatkan dari teman klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN III 

 

Pertemuan IV 

17.  Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

18. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

19. Nama Klien  : UA 

20. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

21. Hari/Tanggal  : Rabu, 12 Januari 2011 

22. Wawancara ke  : IV 

23. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

24. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan kali adalah mengevaluasi tindakan yang dilakukan 

klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Namun, tahap 

keterlibatan masih tetap dilakukan yaitu dengan menjaga hubungan baik dan 

melakukan penstrukturan. Sebelum melakukan konseling, maka dilakukan 

evaluasi dari pertemuan ke III.  
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Tahap 4: Evaluasi diri (self evaluation) 

Pada pertemuan keempat, konselor bersama klien mengevaluasi 

alternatif yang telah ada untuk dilanjutkan pada keputusan rencana dan 

tindakan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan 

klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konselor 

mengulangi secara singkat tentang hasil pertemuan sebemumnya tentang arah 

dan tindakan yang pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu 

melanjutkan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. 

Dengan selalu bersikap mandiri membuat klien mampu melakukan 

aktivitas tanpa bergantung kepada orang lain. Namun ketidakmampuan dirinya 

dalam hal mengontrol pikiran dan perasaan negatifnya tentang kekurangan dan 

kenyataan hidupnya yang terkadang tidak sesuai seperti yang diharapkan 

membuat dirinya kurang percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain, 

membuat dirinya lebih sering fokus dengan kekurangannya sehingga sering 

malas menjalankan aktivitasnya. 

Tahap 5 : Rencana dan Tindakan (planning) 

Klien menyadari bahwa klien melakukan tindakan yang kurang tepat 

dan tidak benar sehingga klien ingin merencanakan tindakan untuk lebih 

baik. Untuk memecahkan permasalahannya maka disusun alternatif 

pemecahan masalah klien yaitu: 

6) Bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungan 

7) Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 

8) Membangun pendirian yang kuat 



260 

 

9) Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif 

10) Biasakan untuk memberanikan diri 

Setelah alternatif pemecahan tersusun, klien memilih salah satu 

alternatif yang menurutnya tepat dan bertanggung jawab. Klien mengambil 

keputusan untuk bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungan 

dan mencoba untuk selalu berpikir positif dan menyingkirkan pikiran 

negatif. Keputusan yang klien ambil dapat memotivasi dirinya agar tidak 

terlalu fokus dengan kekurangan dan kelemahan yang ada. Sehingga klien 

dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Agar klien lebih yakin 

menjalankan rencana tersebut, maka diadakan komitmen yaitu dengan cara 

menuliskan komitmennya pada selembar kertas dan berjanji akan 

menjalankan keputusan yang diambilnya dengan baik. Pengembangan 

alternatif pemecahan masalah yang dipilih disesuaikan untuk upaya 

mengatasi kepercayaan diri rendah klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN III 

 

Pertemuan V 

17.  Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti AsuhanAl-Huda Semarang 

18. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

permasalahan kelayan yaitu kepercayaan diri rendah dapat teratasi 

menggunakan konseling peroangan pendekatan realita. 

19. Nama Klien  : UA 

20. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu  

21. Hari/Tanggal  : Sabtu, 22 Januari 2011 

22. Wawancara ke  : V 

23. Pelaksana wawancara : Novia Pratama Putri 

24. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan kelima ini merupakan evaluasi konseling realita yang 

telah dilakukan secara keseluruhan. Dalam pertemuan ini merupakan penentu 

berhasil tidaknya konseling yang telah dilakukan. Sebelum memasuki 

konseling terlebih dahulu mengadakan evaluasi terhadap pertemuan 

sebelumnya. Dalam perkembangannya, klien mengaku telah melaksanakan 

komitmennya.  
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Saat ini klien lebih terbuka dalam interaksinya dengan orang lain. 

Jarang terlihat murung jika mempunyai masalah. Lebih memiliki sikap mandiri 

dalam memenuhi kebutuhannya. Namun klien masih malas untuk menjalani 

kegiatannya. Klien masih sering menunda-nunda dalam melakukan 

aktivitasnya. Tapi klien terlihat lebih giat belajar untuk persiapan UAN. 

Sedangkan tindak lanjut berikutnya sebagai pendukung komitmen yang 

sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan rencana-rencana kedepan 

yaitu: (1) Menerima kekurangan dirinya dan berusaha berbuat sesuatu agar 

kelemahan dirinya tidak menimbulkan masalah besar, (2) bersikap positif dan 

mencoba belajar dari kegagalan, (3) menerima keadaan dirinya dan selalu 

bersikap mandiri. 

Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya klien mengalami kendala, 

maka akan dialihtangankan kepada pembina panti untuk ditangani lebih 

lanjut. 
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Lampiran 18 

REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KLIEN 1 

 

A. Topik Permasalahan : Kepercayaan diri rendah 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi 

2. Jenis Layanan : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengentasan 

C. Sasaran Layanan : Klien 1 (Md) 

D. Identitas Klien 

Nama   : Md 

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 25 Agustus 1995 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Anak ke   : 2 dari 4 bersaudara 

Alamat   : Sendang Agung, Pamotan, Rembang 

E. Pertemuan  

1) Pertemuan I 

Hari/Tanggal  :  Kamis, 16 Desember 2010 

Tempat  :  PA Al-Huda 

Hasil   : Identifikasi masalah kelayan. Diketahui bahwa 

kelayan memiliki kepercayaan diri rendah jika berinteraksi dengan lawan 

jenis saat berhadapan dan berkomunikasi. Cenderung malu untuk memulai 

percakapan atau perkenalan dengan orang lain. 

2) Pertemuan II 

Hari/Tanggal  :  Kamis, 30 Desember 2010 

Tempat  :  PA Al-Huda 

Hasil   : Kelayan menyadari bahwa perilaku kepercayaan 

diri rendahnya tersebut perlu untuk diatasi karena menghambat dalam 

proses berinteraksi dengan teman sebayanya. Kelayan berharap 

masalahnya dapat diatasi melalui proses konseling. 
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3) Pertemuan III 

Hari/Tanggal  : Rabu, 5 Januari 2011 

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Pada fase ini, klien mulai menyadari pentingnya 

memiliki rasa percaya diri dalam dirinya dan mengungkapkan komitmen 

untuk mengusahakan sebaik mungkin bersikap percaya diri dalam hal 

berkomunikasi dengan orang lain khususnya lawan jenis dan klien 

mengetahui arah dan tindakan dalam pencapaian kebutuhannya 

4) Pertemuan IV 

Hari/Tanggal  : Senin, 10 Januari 2011 

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Konselor membantu klien untuk mengevaluasi 

tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya sebelum memutuskan alternatif yang akan diambilnya untuk 

mengatasi permasalahan kepercayaan diri rendahnya. Setelah proses 

evaluasi diri, kelayan mengambil keputusan dan berkomitmen 

menjalankan keputusan tersebut. Klien mengambil keputusan untuk pandai 

melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain. 

5) Pertemuan V 

Hari/Tanggal  : Kamist, 20 Januari 2011 

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Kelayan menjalankan komitmennya dengan baik 

dan tidak melanggar komitmennya yang sudah dibuat, apabila kelayan 

melanggar komitmen yang sudah diambil maka kelayan akan menerima 

konsekuensinya. kelayan berjanji akan lebih bertanggung jawab atas 

pilihannya tersebut. 

F. Eksplorasi Masalah 

Data klien yang diketahui. 

Kelayan berasal dari keluarga kaum dhuafa. Kelayan adalah anak ke 2 

dari 4 bersaudara. Dia memiliki seorang kakak laki-laki dan dua orang adik. 

Kakaknya sudah bekerja, tetapi pekerjaannya tidak menetap. Orangtuanya 
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bekerja sebagai buruh tani. kelayan juga tercatat sebagai seorang siswa 

SMK. Kelayan merasa berbeda dengan kondisinya dengan teman-teman 

sekolahnya karena tinggal di panti asuhan bukan dengan orangtuanya. 

Kelayan merasa kesulitan berinteraksi dengan teman lawan jenis karena 

merasa ada perbedaan status sosial. Sehingga kelayan sering gugup dan 

grogi saat berhadapan dan berinteraksi dengan teman lawan jenis. 

G.    Data Penting yang Terjaring dalam Konseling 

1. Klien tinggal di panti asuhan bukan atas keinginannya sendiri melainkan 

oleh orangtuanya, sedangkan klien ingin mondok di Kudus, tetapi tidak 

mendapat izin dari orangtua 

2. Klien mempunyai pribadi introvet. 

3. Klien adalah anak yang pendiam, jika lawan bicara tidak mendahului 

dalam berkomunikasi, maka klien cenderung pendiam. 

4. Klien mempunyai masalah kepercayaan diri rendah jika berhadapan dan 

berkomunikasi dengan lawan jenis karena merasa ada perbedaan status 

sosial bahwa klien tinggal di panti asuhan, bukan dengan orangtuanya. 

5. Klien sensitif terhadap perkataan orang lain mengenai dirinya, bahkan 

klien sensitif terhadap nasehat. 

H.    Diagnosa Masalah ( simpulan situasi menurut pendekatan tertentu dan 

sebab-sebabnya) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari klien, penyebab klien 

memiliki rasa percaya diri rendah dalam hal berinteraksi dengan lawan jenis 

jika berhadapan dan berkomunikasi karena klien cenderung introvet dengan 

orang lain. Pendekatan yang digunakan dalam konseling adalah pendekatan 

realita. Pendekatan realita digunakan untuk membantu klien memuaskan 

kebutuhan dan mencapai tujuan hidupnya dengan cara mempelajari sesuatu 

yang benar, bertingkahlaku secara bertanggungjawab dan memahami serta 

menghadapi kenyataan dirinya saat ini. Dengan menggunakan pendekatan 

realita diharapkan dapat mengatasi permasalahan kelayan yang berkaitan 

dengan kepercayaan diri rendahnya. 
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I. Alternatif Pemecahan Masalah 

Berdasarkan konseling yang telah dilakukan, maka konselor dan klien 

menyusun alternatif sebagai berikut: 

1. Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun rasa 

percaya diri yang kuat. 

2. Biasakan untuk memberanikan diri dan pandai membaca situasi. 

3. Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 

4. Klien membiasakan untuk memberanikan diri dengan sikap positif yang 

perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi – situasi sebagai salah satu 

sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. 

5. Klien berpikir kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya 

J. Putusan Pemecahan Masalah dan Implementasinya 

Klien menyadari bahwa tindakan yang berhubungan dengan 

kepercayaan diri rendah kurang tepat sehingga klien membangkitkan kemauan 

yang keras untuk bisa mencapai hal sesuai dengan harapannya dan tidak lemah 

hanya jika mendapatkan kritikan dari orang lain, dan pandai melakukan 

penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain hal ini sebagai cara untuk 

belajar merubah sifat pendiam dan tertutupnya. 

K. Evaluasi Proses dan Hasil 

a. Evaluasi Proses 

Pada awal proses konseling, klien belum bisa terbuka untuk 

menceritakan permasalahannya sehingga konselor terus berusaha 

menciptakan hubungan baik kepada klien dan konselor yang lebih aktif 

berbicara.  

b. Evalusi Hasil 

Dalam pelaksanaan konseling secara keseluruhan tidak mendapat 

hambatan yang begitu berarti walaupun konselor harus lebih aktif dan 

terkadang konseling dilakukan pada waktu malam hari. Sementara hasil 

yang diperoleh adalah dengan sikap klien yang kurang percaya diri itu 

menurut klien sangat merugikan bagi dirinya sendiri. 
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L. Rencana Layanan Lanjutan (Tindak Lanjut) 

 Peneliti dan klien mengadakan kesepakatan dan diperoleh kesepakatan 

bahwa tidak ada upaya tindak lanjut karena klien sudah melaksanakan 

komitmennya dengan baik dan dapat mengatasi masalahnya kepercayaan 

diri rendahnya. 
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Lampiran 18 

REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KLIEN 2 

 

A. Topik Permasalahan : Kepercayaan diri rendah 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bimbingan  : Pribadi 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengentasan 

C. Sasaran Layanan  : Klien 2 (TT) 

D. Identitas Klien 

Nama   : TT 

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 5 Juli 1995 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Anak ke   : 3 dari 5 bersaudara 

Alamat   : Simpur Cengis, kab. Pemalang 

E. Pertemuan  

1) Pertemuan I 

Hari/Tanggal  : Jumat, 17 Desember 2010  

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Identifikasi masalah klien. Klien memiliki masalah 

kepercayaan diri rendah berhubungan dengan interaksinya dengan lawan 

jenis. Klien merasa gugup dan grogi jika berhadapan dan berkomunikasi 

dengan lawan jenis karena tidak terbiasa bergaul dengan teman lawan 

jenis. Cenderung cemas dan takut terhadap penolakan di lingkungan baru. 

2) Pertemuan II 

Hari/Tanggal  :  Senin, 3 Januari 2011 

Tempat  : PA AL-Huda 

Hasil   : Kelayan menyadari bahwa sikap kepercayaan diri 

rendahnya itu perlu diatasi karena dapat menghambat dalam pergaulan 

dengan teman sebayanya dengan lawan jenis. 
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3) Pertemuan III 

Hari/Tanggal  : Rabu, 5 Januari 2011 

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Pada fase ini, klien mulai menyadari pentingnya 

memiliki rasa percaya diri dalam dirinya dan mengungkapkan komitmen 

untuk mengusahakan sebaik mungkin bersikap percaya diri dalam hal 

berkomunikasi dengan orang lain khususnya lawan jenis dan klien 

mengetahui arah dan tindakan dalam pencapaian kebutuhannya. 

4) Pertemuan IV 

Hari/Tanggal  : Selasa, 11 Januari 2011 

Tempat  : PA Al-Huda   

Hasil   : Klien menyadari bahwa klien melakukan tindakan 

yang kurang tepat dan tidak benar sehingga klien ingin merencanakan 

tindakan untuk lebih baik. Klien mengambil alternatif pilihan untuk 

bersikap kritis dan objektif berkomitmen akan menjalankan alternatif 

tersebut agar masalahnya dapat teratasi. 

5) Pertemuan V 

Hari/Tanggal  : Jumat, 21 Januari 2011  

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Kelayan menjalankan komitmennya dengan baik 

dan tidak melanggar komitmennya yang sudah dibuat, apabila kelayan 

melanggar komitmen yang sudah diambil maka kelayan akan menerima 

konsekuensinya. kelayan berjanji akan lebih bertanggung jawab atas 

pilihannya tersebut. 

F. Eksplorasi Masalah 

Data klien yang diketahui. 

Klien adalah anak ke 3 dari 7 bersaudara. Klien berasal dari keluarga 

kaum dhuafa. Dua kakaknya sudah bekerja di luar daerah tempat tinggalnya 

dan pekerjaannyapun belum menetap. Tiga adiknya masih bersekolah SD dan 

satu adiknya masih balita. Klien juga seorang siswa kelas IX SMP. Sejak kecil 
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klien sangat menyukai pelajaran eksak sehingga dalam mata pelajaran 

matematikanya unggul. 

Klien memiliki kepercayaan diri rendah dalam hal berkomunikasi dan 

berhadapan dengan lawan jenis dikarenakan tidak terbiasa jika berinteraksi 

dengan lawan jenis. Sehingga klien sering merasa grogi dan gugup jika 

berhadapan dengan lawan jenis. Begitu juga jika berhadapan dengan orang 

yang baru dikenal. Hal ini membuat klien kesulitan untuk berinteraksi dengan 

teman lawan jenisnya. 

G. Data Penting yang Terjaring dalam Konseling 

1. Klien tidak terbiasa berinteraksi dengan lawan jenis. 

2. Klien sering grogi berhadapan dengan orang yang baru dikenal. 

3. Klien pendiam dan cenderung tertutup terhadap masalahnya. 

H. Diagnosa Masalah ( simpulan situasi menurut pendekatan tertentu dan 

sebab-sebabnya) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari klien, penyebab klien 

memiliki masalah kepercayaan diri rendah jika berhadapan dan berkomunikasi 

dengan lawan jenis adalah karena klien tidak terbiasa mengawali percakapan 

maupun perkenalan dengan lawan lawan jenis. Klien juga memiliki sifat 

pendiam sejak kecil, sehingga saat berada di lingkungan baru, klien cenderung 

cemas dan takut jika mendapatkan penolakan dari orang-orang di lingkungan 

tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam konseling adalah pendekatan 

realita. Pendekatan realita digunakan untuk membantu klien memuaskan 

kebutuhan dan mencapai tujuan hidupnya dengan cara mempelajari sesuatu 

yang benar, bertingkahlaku secara bertanggungjawab dan memahami serta 

menghadapi kenyataan dirinya saat ini. Dengan menggunakan pendekatan 

realita diharapkan dapat mengatasi permasalahan kelayan yang berkaitan 

dengan kepercayaan diri rendahnya. 

 

I. Alternatif Pemecahan Masalah 

Berdasarkan konseling yang telah dilakukan, maka konselor dan klien 

menyusun alternatif sebagai berikut: 
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6) Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun rasa 

percaya diri yang kuat. 

7) Biasakan untuk memberanikan diri dan pandai membaca situasi. 

8) Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 

9) Klien membiasakan untuk memberanikan diri dengan sikap positif yang 

perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi – situasi sebagai salah satu 

sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. 

10) Klien berpikir kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya 

J. Putusan Pemecahan Masalah dan Implementasinya 

Klien menyadari bahwa tindakan yang berhubungan dengan 

kepercayaan diri rendah kurang tepat sehingga klien memutuskan untuk lebih 

bersikap kritis dan objektif terhadap lingkungan sehingga tidak mudah cemas 

dan takut saat berada di lingkungan baru akibat perasaan negatifnya jika orang 

di lingkungan tersebut akan menolaknya.  

K.  Evaluasi (Penilaian) 

a) Evaluasi Proses 

Pada awal proses konseling, klien masih malu-malu untuk 

mengungkapkan permasalahannya. Konseling sedikit mengalami hambatan 

karena jadwal klien padat yaitu ada tambahan pelajaran sepulang sekolah. 

b) Evaluasi Hasil 

Tidak ada hambatan yang begitu berarti walaupun proses konseling 

terkadang dilakukan pada waktu malam hari karena klien harus mengikuti 

kegiatan di panti juga selain tambahan pelajaran di sekolah. Klien dapat 

mengevaluasi diri sendiri. Sekarang klien jauh lebih berani memulai 

komunikasi dengan orang dan lingkungan baru.  

L.  Rencana tindak lanjut (Follow Up) 

Setelah peneliti dan klien mengadakan kesepakatan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa tidak ada upaya tindak lanjut karena klien sudah 

melaksanakan komitmennya dengan baik dan berhasil.  Hal tersebut karena 

klien sudah lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain, teman 

dan lingkungannya dan dapat menerima keadaannya secara objektif. 



272 

 

Lampiran 18 

REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KLIEN 3 

 

A. Topik Permasalahan  : Kepercayaan Diri Rendah 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan  : Pengentasan 

C. Sasaran Layanan  : Klien 3 (Ua) 

D. Identitas Klien 

Nama   : UA 

Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Juni 1994 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Anak ke  : 5 dari 5 bersaudara 

Alamat   : Jl. 5 Km Godong Demak  

E. Pertemuan  

1) Pertemuan I 

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Desember 2010  

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Identifikasi masalah klien. Klien memiliki masalah 

kepercayaan diri rendah karena merasa malu tidak bisa membahagiakan 

ibunya dengan kondisinya saat ini. Kurang nyaman jika ada seseorang 

yang mendekatinya dan terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan 

orang lain, merasa tidak supel bergaul dan terlalu fokus pada 

kekurangan dan kelemahannya. 

2) Pertemuan II 

Hari/Tanggal :  Selasa, 4 Januari 2011 

Tempat  : PA AL-Huda 

Hasil   : Kelayan menyadari bahwa sikap kepercayaan diri 

rendahnya itu perlu diatasi karena dapat menghambat dalam proses 
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interaksinya dengan orang lain dan menghambat aktivitas akibat tidak 

dapat mengelola pikiran negatifnya. 

3) Pertemuan III 

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Januari 2011 

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Pada fase ini, klien mulai menyadari pentingnya 

memiliki rasa percaya diri dalam dirinya dan mengungkapkan komitmen 

untuk mengusahakan sebaik mungkin bersikap percaya diri dan klien 

mengetahui arah dan tindakan dalam pencapaian kebutuhannya. 

4) Pertemuan IV 

Hari/Tanggal : Rabu,12  Januari 2011 

Tempat  : PA Al-Huda   

Hasil   : Konselor membantu klien untuk mengevaluasi 

tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya sebelum memutuskan alternatif yang akan diambilnya 

untuk mengatasi permasalahan kepercayaan diri rendahnya. Setelah 

proses evaluasi diri, kelayan mengambil keputusan dan berkomitmen 

menjalankan keputusan tersebut. Klien mengambil keputusan untuk 

bersikap kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungan dan mencoba 

untuk selalu berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif. 

5) Pertemuan V 

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2011  

Tempat  : PA Al-Huda 

Hasil   : Kelayan menjalankan komitmennya dengan baik 

dan tidak melanggar komitmennya yang sudah dibuat, apabila kelayan 

melanggar komitmen yang sudah diambil maka kelayan akan menerima 

konsekuensinya. kelayan berjanji akan lebih bertanggung jawab atas 

pilihannya tersebut. 
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F.    Eksplorasi Masalah 

Data klien yang diketahui. 

Klien adalah anak yatim yang memilki empat kakak laki-laki. Klien 

menjadi anak yatim sejak usia 7 tahun. Ibunya hanya seorang buruh tani. 

sejak kecil klien dituntut untuk bisa hidup mandiri. Klien termasuk anak 

yang pemalas dalam menjalani aktivitas. Klien berada di panti asuhan ini 

sejak kelas XII SMP. Informasi panti asuhan ini didapat dari temannya yang 

dulu pernah menjadi anak asuh di panti asuhan ini juga.  

Klien tinggal di panti asuhan ini atas keinginan sendiri dengan tujuan 

ingin melanjutkan sekolah lebih tinggi dari para kakaknya yang hanya 

mencapai menengah pertama. Klien mempunyai cita-cita setelah lulus dari 

SMP, melanjutkan ke SMK mengambil jurusan komputer. Klien memilih 

untuk melanjutkan ke SMK karena ingin langsung bisa bekerja setelah lulus.  

Klien memiliki kepercayaan diri rendah karena tidak dapat mengontrol 

pikiran negatifnya sehingga terlalu fokus pada kelemahan dan 

kekurangannya. klien juga merasa kurang nyaman jika seseorang yang 

mendekatinya dan terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain 

karena menyadari bahwa  dirinya memiliki banyak kekurangan Klien merasa 

malu tidak bisa membahagiakan ibunya. Cenderung putus asa dan 

menyalahkan diri jika gagal melakukan sesuatu yang diinginkan. 

G.    Data Penting yang Terjaring dalam Konseling 

1. Klien terlalu fokus pada kelemahannya 

2. Klien menganggap bahwa orang lain selalu melihat kelemahannya 

3. Klien merasa tidak bisa membahagiakan ibunya. 

H.    Diagnosa Masalah ( simpulan situasi menurut pendekatan tertentu 

dan sebab-sebabnya) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari klien, penyebab klien 

memiliki rasa percaya diri rendah adalah karena klien menyadari bahwa 

dirinya banyak memiliki kekurangan dan tidak mempu untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan keinginannya dengan kondisinya yang sekarang. 

Pendekatan yang digunakan dalam konseling adalah pendekatan realita. 
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Pendekatan realita digunakan untuk membantu klien memuaskan kebutuhan 

dan mencapai tujuan hidupnya dengan cara mempelajari sesuatu yang benar, 

bertingkahlaku secara bertanggungjawab dan memahami serta menghadapi 

kenyataan dirinya saat ini. Dengan menggunakan pendekatan realita 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan kelayan yang berkaitan dengan 

kepercayaan diri rendahnya. 

I.    Upaya Pemberian Bantuan 

Berdasarkan konseling yang telah dilakukan, maka konselor dan klien 

menyusun alternatif sebagai berikut: 

1) Berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun 

rasa percaya diri yang kuat. 

2) Biasakan untuk memberanikan diri dan pandai membaca situasi. 

3) Pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan kepada orang lain 

4) Klien membiasakan untuk memberanikan diri dengan sikap positif yang 

perlu dilakukan adalah memanfaatkan situasi – situasi sebagai salah satu 

sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. 

5) Klien berpikir kritis dan objektif terhadap diri dan lingkungannya 

J. Putusan Pemecahan Masalah dan Implementasinya 

Klien menyadari bahwa tindakan yang berhubungan dengan 

kepercayaan diri rendahnya kurang tepat sehingga klien mengambil 

keputusan untuk menjalankan alernatif yaitu membiasakan untuk 

memberanikan diri dalam berbagai situasi, selalu melakukan penyesuaian 

diri dan pendekatan kepada orang lain. 

K.  Evaluasi Proses dan Hasil 

a. Evaluasi Proses 

Klien cenderung malu-malu saat pertama kali mengungkapkan 

permasalahannya, tapi setelah jalan pertemuan ke tiga klien sudah mulai 

cukup ternuka untuk mengungkapkan permasalahannya. 

b. Evaluasi Hasil 

Dalam pelaksanaan konseling secara keseluruhan tidak mendapat 

hambatan yang begitu berarti walaupun terkdang konseling dilakukan 
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pada waktu malam hari karena klien harus mengikuti kegiatan di panti 

juga selain tambahan pelajaran di sekolah.. Sementara hasil yang 

diperoleh adalah dengan sikap klien yang kurang percaya diri itu 

menurut klien sangat merugikan bagi dirinya sendiri dan memang 

bertekad untuk merubahnya. 

L.  Rencana Tindak Lanjut (Follow Up) 

Peneliti dan klien mengadakan kesepakatan dan diperoleh 

kesepakatan bahwa tidak ada upaya tindak lanjut karena klien sudah 

melaksanakan komitmennya dengan baik dan dapat mengatasi masalahnya 

kepercayaan diri rendahnya. 
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Lampiran 19 
PENILAIAN HASIL SEGERA 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
(LAISEG) 

 
Nama pengisi   : …………………………. 
Tanggal pengisian : …………………………. 
 

1. Permasalahan apakah yang telah dibahas dalam pertemuan kali ini 
berkaitan dengan mengatasi kepercayaan diri rendah? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2. Apakah yang anda dapatkan pada pertemuan kali ini? 
a Pemahaman apakah yang anda dapatkan dari layanan yang telah anda 

jalani? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

b Bagaimana perasaan anda setelah anda mendapatkan layanan tersebut? 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

c Setelah mendapatkan layanan, apa yang akan anda laksanakan untuk 
mengentaskan masalah anda? 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. Menurut anda, apakah layanan ini dapat membantu permasalahan anda 
berkaitan dengan mengatasi kepercayaan diri rendah? 
a. Apabila ya, keuntungan apa yang diperoleh? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………… 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang diperoleh? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

4. Tanggapan, saran, pesan, atau harapan apa yang ingin anda sampaikan 
kepada pemberi layanan? 
………………………………………………………………………………
…....…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………….. 

Semarang,                      
 
               (………………….)  
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TABEL EVALUASI HASIL KONSELING KLIEN I 
 
 
NAMA  : MD 
 
  

Sebelum 
diberikan 
koseling 

Pertemuan konseling Setelah 
diberikan 
konseling 

Kesimpula
n 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan 
III 

Pertemuan IV 

Tidak 
berani 
memulai 
komunikas
i dengan 
lawan 
jenis. 
Sensitif 
terhadap 
perkataan 
orang lain. 

Masih malu-
malu dan ragu-
ragu untuk 
mengungkapka
n 
permasalahan. 
Cenderung 
pendiam 

Klien mulai 
terbuka untuk 
mengungkapkan 
permasalahanny
a mengenai 
kepercayaan diri 
rendah. 

Klien 
memahami 
dampak 
negatif dari 
masalahny
a dan ingin 
merubah 
agar lebih 
percaya diri 
lagi. 

Klien 
mengambil 
alternatif 
pilihan 
membangkitka
n kemauan 
yang keras 
untuk 
mencapai hal 
sesuai dengan 
harapannya 
dan tidak 
lemah jika 
mendapatkan 
kritikan dari 
orang lain, dan 
pandai 
melakukan 
penyesuaian 
diri dan 
pendekatan 
kepada orang 
lain 

Klien aktif 
dalam situasi 
komunikasi 
baik dengan 
lawan jenis 
maupun 
dengan  
lainnya. Klien 
juga tidak 
terlalu 
sensitif jika 
mendapatka
n nasehat 
untuk dirinya. 

Klien lebih 
percaya diri 
dengan 
teratasinya 
masalah 
klien 
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TABEL EVALUASI HASIL KONSELING KLIEN II 
 
 
NAMA  : TT 
 
  

Sebelum 
diberikan 
koseling 

Pertemuan konseling Setelah 
diberikan 
konseling 

Kesimpula
n 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemuan 
IV 

Gugup jika 
berkomunika
si dan 
berhadapan 
dengan 
lawan jenis. 
Menutup diri 
jika memiliki 
masalah. 
Khawatir 
terhadap 
penolakan di 
lingkungan 
baru 

Masih ragu-
ragu untuk 
mengungkapka
n 
permasalahan. 
Gugup dan 
sering tidak 
melihat lawan 
bicara 

Klien mulai lebih 
terbuka 
mengungkapkan 
permasalahanny
a. Tidak gugup 
lagi dan mulai 
bisa menatap 
lawan bicara. 

Klien 
menyadari 
bahwa 
kepercayaan 
diri rendahnya 
dapat 
menghambatny
a dalam proses 
berinteraksi 
dengan orang 
lain. 

Klien 
mengambil 
alternatif 
pilihan untuk 
melakukan 
penyesuaian 
diri dan 
pendekatan 
dengan 
orang lain. 
bersikap 
kritis, 
obyektif 
terhadap 
lingkungan, 
dan pandai 
menempatka
n diri. Klien 
mengaku 
sanggup 
untuk 
berkomitmen 
dalam 
menjalankan 
rencananya, 
dan belum 
ingin 
merubah 
rencana 
yang telah 
dipilihnya 
tersebut. 
 

Klien sudah 
mulai lebih 
aktif jika 
harus 
berkomunika
si dengan 
lawan jenis. 
klien mulai 
dapat menilai 
kekurangan 
dan 
kelebihan 
yang ada 
pada dirinya 
dan dapat 
menempatka
n diri dalam 
posisi yang 
sesuai 
dengan 
kelemahan 
dan 
kelebihan 
pribadinya. 

Klien lebih 
percaya diri 
dengan 
teratasinya 
masalah 
klien 
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TABEL EVALUASI HASIL KONSELING KLIEN III 
 
 
NAMA  : UA 
 
  
Sebelum 
diberikan 
koseling 

Pertemuan konseling Setelah 
diberikan 
konseling 

Kesimpul
an 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan 
III 

Pertemuan IV 

Klien 
cenderun
g diam 
karena 
memiliki 
masalah 
kurang 
nyaman 
jika 
seseorang 
mendekati 
dan terlalu 
berhati-
hati saat 
berhadap
an 
dengan 
orang lain. 

Duduk masih 
tidak tenang. 
Masih ragu-
ragu untuk 
mengungkapk
an 
permasalahan
. 

Klien lebih 
terbuka 
mengungkapka
n 
permasalahann
ya dan 
berharap 
dengan 
mengikuti 
kegiatan 
konseling ini 
dapat 
membantunya 
untuk lebih 
percaya diri. 

Klien 
mengetahui 
bahwa 
penyebab 
klien 
kesulitan 
berinteraksi 
dengan 
orang lain 
adalah 
karena dia 
terlalu fokus 
pada 
kelemahan 
dan 
kekurangann
ya sehingga 
menganggap 
orang lain 
akan selalu 
memperhatik
an 
kelemahanny
a 

Klien 
mengambil 
alternatif untuk 
lebih bersikap 
mandiri dan 
membiasakan 
untuk 
memberanikan 
diri dalam 
berbagai 
situasi, selalu 
melakukan 
penyesuaian 
diri dan 
pendekatan 
kepada orang 
lain. Klien 
mengungkapk
an 
kesanggupann
ya untuk 
berkomitmen 
dalam 
menjalankan 
rencananya, 
dan belum 
ingin merubah 
rencana yang 
telah dipilihnya 
tersebut. 

Klien 
hanya 
berkomitm
en untuk 
lebih 
mandiri, 
namun 
sudah 
mulai 
terbuka 
dengan 
orang lain.  

Klien lebih 
percaya 
diri dengan 
teratasinya 
masalah 
klien 
 

 
 
 
 
 



281 

 

Lampiran 21 
 

LEMBAR OBSERVASI 
CATATAN ANEKDOT 

 
 
1. Masalah yang diobservasi  : Kepercayaan Diri Rendah Kelayan 

2. Nama Klien :  

 
No Tanggal Kejadian Komentar/Interpretasi Saran 
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Lampiran 22 

PEDOMAN OBSERVASI 

CATATAN ANEKDOT 

 

1. Masalah yang diobservasi  : Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Panti 

Asuhan 

2. Nama Klien   : MD 

 

No Tanggal Kejadian Komentar/Interpretasi Saran 
1.  16 Desember 

2010 
Mengadakan kontrak kasus 
sekaligus analisis, diagnosis 
dan prognosis. Klien masih 
terlihat malu, canggung dan 
pendiam untuk 
mengungkapkan 
permasalahannya secara 
detail, sehingga konselor 
harus lebih aktif bertanya. 

Klien terlihat berhati-hati 
untuk mengungkapkan 
masalahnya. 

Klien lebih terbuka 
untuk 
mengungkapkan 
permasalahannya 
sehingga konselor 
mengetahui secara 
pasti masalahnya 

2.  30 Desember 
2010 

Pemberian treatment yang 
meliputi tahap keterlibatan 
dan eksplorasi keinginan, 
kebutuhan dan persepsi 
klien. Klien sudah mulai 
terbuka untuk 
mengungkapkan 
masalahnya. Bahkan yang 
tadinya cenderung diam, 
sekarang dapat bercerita 
lebih santai, namun klien 
masih lebih sering tidak 
melihat lawan bicara. 

Klien sudah mulai nyaman 
dengan konselor sehingga 
komunikasinya sudah 
mulai terbuka walaupun 
masih sering tidak melihat 
lawan bicara 

Klien tetap 
mempertahankan 
sikapnya yang dapat 
terbuka seperti itu. 

3.  5 Januari  
2011 

 Mengevaluasi hasil 
pertemuan sebelumnya 
kemudian mengeksplorasi 
arah dan tindakan klien 
dengan harapan klien dapat 
mengungkapkan dampak 
dari masalahnya dan hal-hal 
yang telah dilakukan saat ini 
untuk mencoba mengatasi 
permasalahannya dan 
membantu klien agar dapat 

Klien percaya bahwa 
proses konseling ini dapat 
mengatasi 
permasalahannya. 

Klien tetap 
mempertahankan 
sikapnya yang dapat 
terbuka seperti itu. 



283 

 

mengungkapkan alternatif 
selanjutnya untuk mengatasi 
masalah klien. Klien lebih 
lancar mengungkapkan 
masalah yang ada pada 
dirinya, bahkan klien juga 
menceritakan harapan 
kedepannya dalam 
hidupnya. 

4.  10 Januari 
2011 

Konselor membantu klien 
untuk mengevaluasi diri 
terhadap alternatif yang 
diungkapkan klien untuk 
mengatasi permasalahan 
klien yang berhubungan 
dengan kepercayaan diri 
rendahnya. Dan mengambil 
alternatif sesuai kemampuan 
klien. Klien hanya 
menganbil alternatif untuk 
lebih pandai berinteraksi 
dengan lingkungan dan 
orang disekitarnya dan lebih 
positif lagi terhadap ucapan 
orang lain mengenai 
dirinya. 

Klien mencoba 
mengevaluasi diri nya 
terhadap masalahnya dan 
alternatif untuk mengatasi 
masalahnya. 

Diharapkan klien 
dapat mengevaluasi 
diri sendiri secara 
mandiri. 

5.  20 Januari 
2011 

Klien dapat berkomitmen 
menjalankan alternatif 
pilihannya. Bahkan pada 
kenyataannya klien 
mengungkapkan dia belajar 
untuk mau menerima 
kegagalan. 

Klien menyatakan 
kesanggupannya untuk 
berkomitmen dalam 
melaksanakan alternatif 
bantuan untuk mengatasi 
masalahnya 

Diharapkan klien 
tetap menjaga 
komitmennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

CATATAN ANEKDOT 

 

1. Masalah yang diobservasi  : Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Panti 

Asuhan 

2. Nama Klien   : TT 

 

No Tanggal Kejadian Komentar/Interpretasi Saran 
1.  17 Desember 

2010 
Mengadakan kontrak kasus 
sekaligus analisis, diagnosis 
dan prognosis. Klien masih 
terlihat malu, canggung dan 
cenderung tidak melihat 
lawan bicara. 

Klien belum terbiasa 
dengan konselor karena 
baru dua kali pertemuan. 

Klien diharapkan 
lebih santai dalam 
proses konseling. 

2.  4 Januari 
2011 

Pemberian treatment yang 
meliputi tahap keterlibatan 
dan eksplorasi keinginan, 
kebutuhan dan persepsi 
klien. Klien masih 
canggung dengan konselor, 
sehingga konselor harus 
aktif bertanya walaupun 
klien sudah dapat 
mengungkapkan keinginan 
dan kebuutuhan yang 
diharapkannya. 

Klien masih berhati-hati 
mengungkapkan hal 
tentang dirinya kepada 
konselor. 

Klien diharapkan 
dapat lebih terbuka 
kepada konselor. 

3.  6 Januari  
2011 

 Mengevaluasi hasil 
pertemuan sebelumnya 
kemudian mengeksplorasi 
arah dan tindakan klien 
dengan harapan klien dapat 
mengungkapkan dampak 
dari masalahnya dan hal-hal 
yang telah dilakukan saat ini 
untuk mencoba mengatasi 
permasalahannya dan 
membantu klien agar dapat 
mengungkapkan alternatif 
selanjutnya untuk mengatasi 
masalah klien. Klien lebih 
lancar mengungkapkan 
masalah yang ada pada 

Klien mulai percaya 
kepada konselor untuk 
mengungkapkan 
permasalahannya 

Klien diharapkan 
lebih terbuka dan 
santai dalam 
mengungkapkan 
permasalahannya 
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dirinya, bahkan klien juga 
menceritakan harapan 
kedepannya dalam 
hidupnya. 

4.  11 Januari 
2011 

Konselor membantu klien 
untuk mengevaluasi diri 
terhadap alternatif yang 
diungkapkan klien untuk 
mengatasi permasalahan 
klien yang berhubungan 
dengan kepercayaan diri 
rendahnya. Dan mengambil 
alternatif sesuai kemampuan 
klien. Klien terkesan masih 
sulit untuk mengevaluasi 
diri sendiri. Masih 
cenderung diam. 

Nampaknya klien masih 
membutuhkan bantuan 
konselor untuk 
mengevaluasi diri 

Diharapkan klien 
mampu 
mengevaluasi diri 
sendiri kedepannya 

5.  21 Januari 
2011 

Klien dapat berkomitmen 
menjalankan alternatif 
pilihannya.  

Klien mampu 
berkomitmen terhadap 
alternatif yang diambilnya 

Klien lebih percaya 
diri lagi. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

CATATAN ANEKDOT 

 

1. Masalah yang diobservasi  : Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Panti 

Asuhan 

2. Nama Klien   : UA 

 

No Tanggal Kejadian Komentar/Interpretasi Saran 
1.  18 Desember 

2010 
Mengadakan kontrak kasus 
sekaligus analisis, diagnosis 
dan prognosis. Klien masih 
terlihat berbicara kaku, 
canggung dan cenderung 
duduk tidak tenang. 

Klien belum bisa 
mengungkapkan secara 
terbuka masalahnya. 

Klien diharapkan 
dapat menyesuaikan 
diri dan tidak terlihat 
kaku. 

2.  3 Januari 
2011 

Pemberian treatment yang 
meliputi tahap keterlibatan 
dan eksplorasi keinginan, 
kebutuhan dan persepsi 
klien. Klien masih 
canggung dengan konselor, 
sehingga konselor harus 
aktif bertanya walaupun 
klien sudah dapat 
mengungkapkan keinginan 
dan kebutuhan yang 
diharapkannya. 

Klien masih malu-malu 
untuk mengungkapkan 
permasalahannya 

Klien diharapkan 
bersikap tenang saat 
prosese konseling 

3.  7 Januari  
2011 

 Mengevaluasi hasil 
pertemuan sebelumnya 
kemudian mengeksplorasi 
arah dan tindakan klien 
dengan harapan klien dapat 
mengungkapkan dampak 
dari masalahnya dan hal-hal 
yang telah dilakukan saat ini 
untuk mencoba mengatasi 
permasalahannya dan 
membantu klien agar dapat 
mengungkapkan alternatif 
selanjutnya untuk mengatasi 
masalah klien. Klien lebih 
lancar mengungkapkan 
masalah yang ada pada 

Klien sudah mulai terbuka 
kepada konselor 

klien diharapkan 
lebih terbuka dalam 
mengungkapkan 
permasalahannya 



287 

 

dirinya, bahkan klien juga 
menceritakan harapan 
kedepannya dalam 
hidupnya. 

4.  12 Januari 
2011 

Konselor membantu klien 
untuk mengevaluasi diri 
terhadap alternatif yang 
diungkapkan klien untuk 
mengatasi permasalahan 
klien yang berhubungan 
dengan kepercayaan diri 
rendahnya. Dan mengambil 
alternatif sesuai kemampuan 
klien. Klien hanya 
mengambil satu alternatif 
saja, karena klien merasa 
mampu untuk melaksanakan 
alternatif itu. Yaitu 
alternatif untuk lebih pandai 
menyesuaikan diri dan 
melakukan pendekatan 
dengan orang lain. 

Klien nampaknya ingin 
lebih lancar dalam hal 
berinteraksi dengan orang 
lain dan lingkungan. 

Klien hendaknya 
mampu untuk 
menjalankan 
alternatifnya secara 
berkala 

5.  22 Januari 
2011 

Klien dapat menjalankan 
alternatifnya dengan baik 

Klien mampu 
berkomitmen terhadap 
alternatif yang diambilnya 

Klien lebih percaya 
diri lagi. 
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Lampiran 23 

 

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PROSES KONSELING 

DENGAN PEMBINA PANTI ASUHAN 

 

1. Judul penelitian  :  

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang 

2. Tujuan penelitian : 

Mengetahui perubahan klien setelah mendapatkan layanan konseling 

Perorangan dengan pendekatan Realita. 

3. Tempat pelaksanaan : 

4. Hari/Tanggal  : 

5. Yang diwawancarai : 

6. Materi wawancara  : 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk mengungkap perubahan klien 

setelah mendapatkan layanan konseling: 

1. Bagaimana perubahan klien yang berhubungan dengan masalah 

kepercayaan diri rendahnya setelah mendapatkan konseling? 

Jawab:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

2. Bagaimana sikap klien terhadap teman-temannya? 

Jawab:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

3. Adakah perubahan klien menyangkut kegiatan di panti asuhan? 

Jawab:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

4. Apakah sudah lebih percaya diri? 

Jawab:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 
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Lampiran 24 

 

HASIL WAWANCARA EVALUASI PROSES KONSELING 

DENGAN PEMBINA PANTI ASUHAN 

 

7.  Judul penelitian  :  

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang 

8. Tujuan penelitian : 

Mengetahui perubahan klien setelah mendapatkan layanan konseling 

Perorangan dengan pendekatan Realita. 

9. Tempat pelaksanaan : Ruang Tamu 

10. Hari/Tanggal  : Minggu, 23 Januari 2011 

11. Yang diwawancarai : Maftuhin, S.Pd.I Pembina panti asuhan 

12. Hasil Interview  : 

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Perubahan yang terjadi setelah mendapatkan konseling Realita yakni 

ketiganya lebih percaya diri dan sikap yang kurang sesuai sudah mulai berubah. 

MD lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman di pantinya, bahkan tidak 

terlalu sensitif jika diberi nasehat untuk dirinya. Tidak malu-malu lagi jika 

berhadapan dengan lawan jenis. Lebih tekun mengikuti kegiatan di panti dan di 

sekolahnya. TT lebih bisa mengontrol dirinya dalam hal pengambilan komitmen 

untuk kegiatan yang ada sehingga TT memiliki waktu untuk belajar. Tidak 

canggung lagi jika berhadapan dengan orang baru, bahkan sering dimintai tolong 

untuk bertanggungjawab di panti jika pembina tidak ada. Sedangkan UA, dia lebih 

bersemangat menjalankan aktivitas sekolahnya. Tidak terlalu fokus dengan 

kekurangan dan kelemahannya dan mau menerimanya. Lebih percaya diri saat 

berinteraksi dengan teman luar panti, dan sedikit-sedikit menerima nasehat yang 

diberikan, tidak seperti dahulu yang cuek terhadap nasehat yang diberikan. 
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Lampiran 25 

 

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PROSES KONSELING 

DENGAN TEMAN KLIEN 

 

13.  Judul penelitian  :  

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang 

14. Tujuan penelitian : 

Mengetahui perubahan klien setelah mendapatkan layanan konseling 

Perorangan dengan pendekatan Realita. 

15. Tempat pelaksanaan : 

16. Hari/Tanggal  : 

17. Yang diwawancarai : 

18.  Materi wawancara : 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk mengungkap perubahan klien 

setelah mendapatkan konseling: 

1. Bagaimana perubahan klien di panti asuhan berkaitan dengan sikap 

percaya diri rendahnya? 

Jawab:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

2. Bagaimana sikap klien terhadap teman-temannya? 

Jawab:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

3. Adakah perubahan klien dengan interaksinya terhadap dunia luar? 

Jawab:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

4. Adakah perubahan klien menyangkut kegiatan di panti asuhan? 

Jawab:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
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Lampiran 26 

 

HASIL WAWANCARA EVALUASI PROSES KONSELING 

DENGAN TEMAN KLIEN 

 

19.  Judul penelitian  :  

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang 

20. Tujuan penelitian : 

Mengetahui perubahan klien setelah mendapatkan layanan konseling 

Perorangan dengan pendekatan Realita. 

21. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu 

22. Hari/Tanggal  : Minggu, 23 Januari 2011 

23. Yang diwawancarai : AA teman panti MD, TT, UA 

24. Hasil Interview   : 

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

Sebelum mengikuti konseling, MD sangat pendiam dengan teman-temannya 

di panti, jarang berinteraksi dengan temannya kecuali pada saat kegiatan di panti 

berlangsung. Setelah pulang sekolah biasanya MD langsung tidur. MD tertutup 

terhadap dirinya dan masalahnya dan setelah mendapat konseling Realita MD 

lebih bersikap terbuka dan berinteraksi dengan teman di panti tidak hanya pada 

saat kegiatan saja. Tidak terlalu sensitif dengan perkataan temannya tentang 

dirinya, bahkan mau menerima nasehat dari pembina.  

TT sebelum mengikuti konseling dia sering sekali tidak mengikuti kegiatan di 

panti asuhan akibat kesibukannya di sekolah, namun sekarang lebih dapat 

mengontrol diri bahkan terlihat lebih rajin belajar untuk menghadapi UAN. 

Interaksi dengan temannya masih bagus, TT tidak grogi lagi jika berhadapan 

dengan orang lain yang baru dikenal maupun lawan jenis, karena TT tidak 

menghindar lagi jika ada tamu lawan jenis yang datang ke panti. 

UA sebelum mengikuti mengikuti konseling, dia terlihat kurang bersemangat 

dalam beraktivitas karena menganggap bahwa dirinya tidak mampu melakukan 
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sesuatu hal seperti yang diinginkan, dia merasa memiliki banyak kekurangan. 

Bahkan jika dia sakit sedikit, dia tidak mau bersekolah. Cenderung menutup diri 

dengan orang baru. Setelah mengikuti konseling, UA lebih semangat beraktivitas 

baik kegiatan di panti maupun belajarnya. Bahkan saat dia sakit, dia masih mau 

bersekolah, tidak seperti biasanya yang malas bersekolah walapun hanya sakit 

ringan. UA lebih rajin belajar. UA tidak lagi mengeluh terhadap aktivitasnya. 
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HASIL WAWANCARA EVALUASI PROSES KONSELING 

DENGAN TEMAN KLIEN 

 

1.  Judul penelitian  :  

Upaya Mengatasi Kepercayaan Diri Rendah Kelayan Melalui Konseling 

Perorangan Dengan Pendekatan Realita Di Panti Asuhan Al-Huda Semarang 

2. Tujuan penelitian : 

Mengetahui perubahan klien setelah mendapatkan layanan konseling 

Perorangan dengan pendekatan Realita. 

3. Tempat pelaksanaan : Ruang tamu 

4. Hari/Tanggal  : Minggu, 23 Januari 2011 

5. Yang diwawancarai : MH teman sekolah MD 

6. Hasil Interview   : 

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

 Sebelum mengikuti konseling realita, MD sangat pendiam jika di panti. Di 

sekolahanpun tidak aktif berinteraksi khususnya teman lawan jenis. Sering 

mengeluh jika banyak kegiatan, sensitif terhadap perkataan temannya walaupun 

itu hanya gurauan. Setelah mengikuti kegiatan konseling realita, MD lebih 

percaya diri jika berhadapan dengan teman lawan jenis. Tidak terlalu sensitif 

terhadap perkataan temannya karena sudah bisa menempatkan diri. Tidak terlalu 

pendiam lagi dalam hal berkomunikasi baik di panti asuhan maupun di sekolahan. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 
 

 
 
 
 
 

No. Tanggal 
Kegiatan Waktu Sasaran 

Kegiatan 
Kegiatan 
Layanan/ 

Pendukung 
Materi 

Kegiatan 
     Evaluasi 

Proses Hasil 
1. 16 

Desember 
2010 

16.00-
16.45 
WIB 

Klien MD Aplikasi 
instrumentasi 

Identifikasi 
permasalahan  

Konselor 
mengadakan 
kontrak kasus untuk 
mengidentifikasi 
permasalahan klien 
secara detail. 

Laiseg: kelayan 
mengetahui bahwa 
permasalahannya perlu 
diatasi berkaitan dengan 
kepercayaan diri rendah. 
Laijapen: akan 
dilaksanakan konseling 
perorangan pada 
pertemuan berikutnya 

2. 17 
Desember 
2010 

16.00-
16.45 
WIB 

Klien TT Aplikasi 
instrumentasi 

Identifikasi 
permasalahan  

Konselor 
mengadakan 
kontrak kasus untuk 
mengidentifikasi 
permasalahan klien 
secara detail. 

Laiseg: kelayan berharap 
dengan mengikuti 
konseling ini dapat 
mengatasi kepercayaan diri 
rendah. 
Laijapen: akan 
dilaksanakan konseling 
perorangan pada 
pertemuan berikutnya 

3. 18 
Desember 
2010 

16.00-
16.45 
WIB 

Klien UA Aplikasi 
instrumentasi 

Identifikasi 
permasalahan  

Konselor 
mengadakan 
kontrak kasus untuk 
mengidentifikasi 
permasalahan klien 
secara detail. 

Laiseg: kelayan 
mengetahui gambaran 
kepercayaan diri 
rendahnya. 
Laijapen: akan 
dilaksanakan konseling 
perorangan pada 
pertemuan berikutnya 
 

 
 
 
 
 
 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

LEMBAGA :  Panti Asuhan Al-Huda 
Semarang 

         Semarang,  Desember 
2010 
Mengetahui, 
Pembimbing Panti        Praktikan 
 
 
 
Maftuhin, S.Pd.I       Novia Pratama Putri 
         NIM. 1301406031 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

 
 
 
 
 
 

No. Tanggal 
Kegiatan 

Wak 
tu 

Sasaran 
Kegiatan 

Kegiatan 
Layanan/ 

Pendukung 
Materi 

Kegiatan 
     Evaluasi 

Proses Hasil 
1. 30 

Desember 
2010 

16.00-
16.30 
WIB 

Klien MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap eksplorasi 
keinginan, kebutuhan, 
dan persepsi. Klien 
terbuka untuk 
mengungkapkan 
permsalahannya. Klien 
mulai terlihat terbuka 
dan tidak pendiam lagi. 

Laiseg: klien 
mengetahui kebutuhan 
dan keinginan yang 
diharapkan. 
Laijapen: akan 
dilaksanakan konseling 
perorangan dihari 
berikutnya. 

2. 3 Januari 
2011 

16.00-
16.30 
WIB 

Klien UA Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap eksplorasi 
keinginan, kebutuhan, 
dan persepsi. Klien 
terbuka untuk 
mengungkapkan 
permsalahannya. Klien 
mulai aktif 
mengungkapkan 
masalahnya 

Laiseg: klien 
mengetahui 
keinginanya. 
Laijapen: akan 
dilaksanakan konseling 
perorangan dihari 
berikutnya. 
 

3. 4 Januari 
2011 

16.00-
16.30 
WIB 

Klien TT Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap eksplorasi 
keinginan, kebutuhan, 
dan persepsi. Klien 
terbuka untuk 
mengungkapkan 
permsalahannya. Klien 
lebih terbuka 
mengungkapkan 
permasalahannya 

Laiseg: klien antusias 
untuk dapat mengatasi 
masalah kepercayaan 
diri rendahnya. 
Laijapen: akan 
dilaksanakan konseling 
perorangan dihari 
berikutnya. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEMBAGA :  Panti Asuhan Al-Huda 
Semarang 

        Semarang,  Januari 2011 
Mengetahui, 
Pembimbing Panti       Praktikan 
 
 
 
Maftuhin, S.Pd.I      Novia Pratama Putri 
        NIM. 1301406031 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

 
 
 
 
 
 

No. Tanggal 
Kegiatan 

Wak 
tu 

Sasaran 
Kegiatan 

Kegiatan 
Layanan/ 

Pendukung 
Materi 

Kegiatan 
     Evaluasi 

Proses Hasil 
1. 5 Januari 

2011 
19.20-
19.50 
WIB 

Klien MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap eksporasi arah 
dan tindakan. Konselor 
membantu Klien untuk 
memberi penilaian sendiri akan 
perilakunya yang berhubungan 
dengan percaya diri rendah 
dan mengungkapkan apa saja 
yang akan dilakukan guna 
memenuhi kebutuhan dan 
keinginan yang diharapkan. 

Laiseg: klien 
mengetahui 
dampak dari 
masalahnya. 
Laijapen: akan 
dilaksanakan 
konseling 
perorangan 
dihari berikutnya. 
 

2. 6 Januari 
2011 

19.20-
19.50 
WIB 

Klien TT Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap eksporasi arah 
dan tindakan. Konselor 
membantu Klien untuk 
memberi penilaian sendiri akan 
perilakunya yang berhubungan 
dengan percaya diri rendah 
dan mengungkapkan apa saja 
yang akan dilakukan guna 
memenuhi kebutuhan dan 
keinginan yang diharapkan. 

Laiseg: klien 
mengetahui dan 
alternatif 
tindakan yang 
akan digunakan 
Laijapen: akan 
dilaksanakan 
konseling 
perorangan 
dihari berikutnya. 

3. 7 Januari 
2011 

19.20-
19.50 
WIB 

Klien UA Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap eksporasi arah 
dan tindakan. Konselor 
membantu Klien untuk 
memberi penilaian sendiri akan 
perilakunya yang berhubungan 
dengan percaya diri rendah 
dan mengungkapkan apa saja 
yang akan dilakukan guna 
memenuhi kebutuhan dan 
keinginan yang diharapkan. 

Laiseg:.klien 
memahami 
situasi yang akan 
dihadapinya 
Laijapen: akan 
dilaksanakan 
konseling 
perorangan 
dihari berikutnya. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

 
 
 
 
 
 

No. Tanggal 
Kegiatan 

Wak 
tu 

Sasaran 
Kegiatan 

Kegiatan 
Layanan/ 

Pendukung 
Materi 

Kegiatan 
     Evaluasi 

Proses Hasil 
1. 10 

Januari 
2011 

19.20-
19.50 
WIB 

Klien MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap evaluasi 
diri untuk dilanjutkan ke 
pengambilan alternatif 
tindakan. 
Klien menyatakan 
kesanggupannya untuk 
berkomitmen 
melaksanakan alternatif 
tindakan yang dipilihnya. 

Laiseg: dapat 
menilai tindakan 
yang akan 
digunakan 
Laijapen: akan 
diadakan evaluasi 
hasil konseling 

2. 11 
Januari 
2011 

19.20-
19.50 
WIB 

Klien TT Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap evaluasi 
diri untuk dilanjutkan ke 
pengambilan alternatif 
tindakan. 
Klien menyatakan 
kesanggupannya untuk 
berkomitmen 
melaksanakan alternatif 
tindakan yang dipilihnya. 

Laiseg: klien 
berkomitmen untuk 
melaksanakan 
tindakan untuk 
mengatasi 
masalahnya 
Laijapen: akan 
diadakan evaluasi 
hasil konseling 

3. 12 
Januari 
2011 

19.20-
19.50 
WIB 

Klien UA Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Masuk tahap evaluasi 
diri untuk dilanjutkan ke 
pengambilan alternatif 
tindakan. 
Klien menyatakan 
kesanggupannya untuk 
berkomitmen 
melaksanakan alternatif 
tindakan yang dipilihnya. 

Laiseg: klien 
berkomitmen untuk 
lebih sering 
melakukan 
pendekatan dengan 
orang lain dan 
berpikir positif 
Laijapen: akan 
diadakan evaluasi 
hasil konseling 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

 
 
 
 
 
 

No. Tanggal 
Kegiatan 

Wak 
tu 

Sasaran 
Kegiatan 

Kegiatan 
Layanan/ 

Pendukung 
Materi 

Kegiatan 
     Evaluasi 

Proses Hasil 
1. 20 

Januari 
2011 

19.10-
19.45 
WIB 

Klien MD Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Kelayan 
mengungkapkan 
perkembangan 
yang diperoleh 
setelah proses 
konseling  

Laiseg: Klien 
menjalankan 
komitmen 
yang 
diambilnya. 
Laijapen: klien 
menjadi lebih 
percaya diri 

2. 21 
Januari 
2011 

19.10-
19.45 
WIB 

Klien TT Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Kelayan 
mengungkapkan 
perkembangan 
yang diperoleh 
setelah proses 
konseling 

Laiseg: Klien 
menjalankan 
komitmen 
yang 
diambilnya. 
Laijapen: klien 
menjadi lebih 
percaya diri 

3. 22 
Januari 
2011 

19.10-
19.45 
WIB 

Klien UA Konseling 
Perorangan 

Membahas 
permasalahan 
kelayan yang 
berhubungan 
dengan 
kepercayaan 
diri rendah 

Kelayan 
mengungkapkan 
perkembangan 
yang diperoleh 
setelah proses 
konseling 

Laiseg: Klien 
menjalankan 
komitmen 
yang 
diambilnya. 
Laijapen: klien 
menjadi lebih 
percaya diri 
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Lampiran 28 

 

LEMBAR BUKTI WAWANCARA  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama      : ………………………………… 

Nama kelayan yang bersangkutan : ………………………………… 

Topik wawancara  : Kepercayaan Diri Rendah pada Kelayan 

Panti Asuhan 

Tempat wawancara    : ………………………………… 

Waktu wawancara   : ………………………………… 

 

Telah melakukan proses wawancara mengenai kepercayaan diri rendah pada 

kelayan panti asuhan 

 

Mengetahui, 

Interviewee        Interviewer 

 

 

(………………….....)      Novia Pratama Putri 

         NIM. 1301406031 

 

 


